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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2023-01-11 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Sandra Hallgren (S) på distans 
Göran Svensson (M) 
Anders Elisson (DemR) 
Anders Persson (SD) 
Nina J Andersson (KD) 
Carita Jacobsson (S), 2:e vice ordförande 
 

Max Jansson (LP), ordförande 
Gunilla Rydberg (MP) på distans 
Yngve Larsson (L) 
 

Närvarande 
ersättare 

Thomas Jacobsson (S) 
Torbjörn Lundh (DemR) 
Fredrik Fylksjö (SD) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Sandra Hallgren  

Justering Kommunhuset, 2023-01-17 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Max Jansson   
Justerare    

 Sandra Hallgren    
 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2023-01-11 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-01-18 - 2023-02-08 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 1 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 2 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-11-07   -  2023-01-01 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 3 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2022-11-07  - 2023-01-01 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 4 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Ärendebalansen, övergripande information 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 5  MIMB 2022/001 

Prognos för helårsutfall 
Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober 
och november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-12-08 
Helårsprognos för november månad  
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos.   
 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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MN § 6  MIMB 2023/001 

Val av ledamöter och ersättare till Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
arbetsutskott 
Enligt Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente, § 24, ska det inom nämnden finnas ett 
arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare, vilka ska utses av nämnden. 
 
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande. 
 

Yrkande 

Sandra Hallgren (S) yrkar på att utse Sandra Hallgren (S) som ordförande, Max Jansson (LP) som  
1:e vice ordförande och Carita Jacobsson (S) som 2:e vice ordförande samt Göran Svensson (M) 
som ersättare.  
 
Anders Persson (SD) yrkar på att utse Anders Persson (SD) som ersättare. 
 
Max Jansson (LP) yrkar på att utse Yngve Larsson (L) som ersättare. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sandra Hallgrens förslag och finner att nämnden antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Perssons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Max Janssons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att utse följande ledamöter och ersättare till 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott för perioden 2023-2026; 
 

Ordinarie  Ersättare 
 

Sandra Hallgren (S) Ordförande Göran Svensson (M) Sotenäs kommun 
Max Jansson (LP)  1:e vice ordförande Yngve Larsson (L) Lysekils kommun 
Carita Jacobsson (S) 2:e vice ordförande Anders Persson (SD) Munkedals kommun 

 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen i respektive kommun för kännedom 
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MN § 7  MIMB 2023/001 

Val av ersättare till Kommunala Pensionärsrådet i Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har att utse en ersättare till Kommunala Pensionärsrådet i 
Sotenäs kommun, för perioden 2023-2026. 
 

Yrkande 

Anders Elisson (DemR) yrkar att utse Anders Elisson som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet  
i Sotenäs kommun. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Elissons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän utser Anders Elisson (DemR) som ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet i Sotenäs kommun för perioden 2023-2026. 
 
 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, för kännedom 
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MN § 8  MIMB 2023/001 

Val av ordinarie ledamot till Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 
i Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har att utse en ordinarie ledamot till Kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor i Sotenäs kommun, för perioden 2023-2026. 
 

Yrkande 

Göran Svensson (M) yrkar på att utse Göran Svensson (M) till ordinarie ledamot i Kommunala 
rådet för tillgänglighetsfrågor i Sotenäs kommun. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Göran Svenssons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän utser Göran Svensson (M) till ordinarie ledamot i Kommunala 
rådet för tillgänglighetsfrågor i Sotenäs kommun för perioden 2023-2026. 
 
 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, för kännedom 
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MN § 9  MIMB 2023/001 

Nominering av ordinarie ledamot och ersättare till Hållbarhetsrådet i 
Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har att nominera en ordinarie ledamot och en ersättare till 
Hållbarhetsrådet i Sotenäs kommun, för perioden 2023-2026.  
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun väljer sedan representanter från respektive nämnd. 
 

Yrkande 

Sandra Hallgren (S) yrkar på att nominera Thomas Jacobsson (S) till ordinarie ledamot i 
Hållbarhetsrådet i Sotenäs kommun. 
 
Anders Elisson (DemR) yrkar på att nominera Anders Elisson (DemR) till ersättare i 
Hållbarhetsrådet i Sotenäs kommun. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sandra Hallgrens förslag och finner att nämnden antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Elissons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän nominerar Thomas Jacobsson (S) till ordinarie ledamot och 
Anders Elisson (DemR) till ersättare i Hållbarhetsrådet i Sotenäs kommun för perioden 2023-2026. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, för vidare handläggning 
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MN § 10   

Utbildning 
Förvaltningschefen informerade om nämndens roll i samhällsbyggnadsprocessen, det ekonomiska 
årshjulet, verksamhetsmål och nyckeltalsindikatorer samt arbetsformer. 
 
Miljöchefen informerade vidare kring organisationen inom miljöenheten, verksamhetsplan 
behovsutredning samt det juridiska ramverket för nämndens arbete. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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