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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2020-12-09 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Närvarande via Teams: 
Torgny Grahl (C) tjänstgörande ersättare 
Stellan Welin (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Linda Wighed (M) 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ersättare 
 

forts. närvarande via Teams 
Yngve Larsson (L) 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ersättare 

Närvarande 
ersättare 

Tina Ehn (MP), via Teams 
Nina J Andersson (KD), via Teams 
 

 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Eveline Savik, förvaltningschef §§ 49-55, via Teams 
 

Justerare Torgny Grahl (C) 

Justering Kommunhuset, 2020-12-11 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Torgny Grahl 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2020-12-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-12-14 - 2021-01-04. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MIMB § 49 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen med följande förändring; 
 
Ärende som utgår; 

• Miljöchefen informerar 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2020-12-09 | §§ 49-59 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2020\2020-12-09\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2020-12-09.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(18)
 

 
 

MIMB § 50 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2020-09-28   -  2020-11-08 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MIMB § 51 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2020-09-28   -  2020-11-08. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna 2020-09-28  - 2020-11-08. 
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MIMB § 52 

Konferenser och kallelser 
Inga konferenser och kallelser är aktuella. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MIMB § 53 Dnr MimB 2020/960 

Försäljningstillstånd gällande tobak, Smögenön 1:135 i Sotenäs 
kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning 
från Bryggans Glassbod HB i Sotenäs kommun. För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de 
sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva försäljning av tobaksprodukter. Miljönämnden har 
därför genomfört en utredning av sökandens personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga 
omständigheter. Bolaget har inte inkommit med uppgifter som har begärt in. Det har resulterat i att 
nämnden inte haft möjlighet att fullfölja den utredning som krävs.  
 
Förvaltningens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Bryggans Glassbod 
HB i Sotenäs kommun.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-30 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 23 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att inte lämna tillstånd till Bryggans Glassbod HB med 
organisationsnummer 969778-2754, om stadigvarande tobaksförsäljning på fastigheten  
Smögenön 1:135.  
 
Bryggans Glassbod HB med organisationsnummer 969778-2754, ska betala en avgift om 7070 kr 
motsvarande 7 timmars handläggning, faktura skickas separat. 
 
Beslutet fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 
8 kapitlet 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut sam övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2020-11-30. 
 

Skickas till 

Bryggans Glassbod HB, Kongahällagatan 43, 44237 KUNGÄLV 
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MIMB § 54 Dnr MimB 2020/1880 

Strandskyddsdispens för hus och sjöbodar på fastigheten  
Ramsvik 3:16 i Sotenäs kommun 
Logistica Invest AB har ansökt om strandskyddsdispens hus för uthyrning samt sjöbodar för att 
komplettera nuvarande uthyrningsverksamhet på fastigheten Ramsvik 3:16 i Sotenäs kommun.  
 
Miljöenheten bedömer att en utbyggnad av en redan befintlig campingverksamhet inom 
strandskydd inte motverkar strandskyddets syfte på sikt och vid en samlad bedömning anses det 
finnas särskilda skäl att meddela dispens för den sökta åtgärden.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 34 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-06 
 

Yrkande 

Torgny Grahl (C) yrkar på att återremittera ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att remittera 
byggnadsnämnden. 
 
Stellan Welin (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 
 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag att ge dispens till 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Gunilla Rydberg (MP) yrkar avslag på att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och 
finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag mot Gunilla 
Rydbergs förslag och finner att nämnden antar Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för stugor och 
sjöbodar på fastigheten Ramsvik 3:16 i Sotenäs kommun med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § 
punkt 4 miljöbalken. 
 
Endast den yta som upptas av fyra stugor på 100 m2, tre stugor på 70 m2 samt fem sjöbodar av 
mindre storlek får tas i anspråk för ändamålet, enligt tjänsteutlåtande 2020-11-06, bilaga 2.  
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forts. MIMB § 54 Dnr MimB 2020/1880 

Sökande ska betala en avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av 27 
kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat 

Villkor 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2020-11-06. 
 

Skickas till 

Sökande 
Sotenäs kommun - sbf@sotenas.se 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Torgny Grahl (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Gunilla Rydberg (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande, se bilaga 
 
Tina Ehn (MP) inkommer med protokollsanteckning, se bilaga 
 
 
  

mailto:sbf@sotenas.se
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forts. MIMB § 54 Dnr MimB 2020/1880 

 

Bilaga 

 

Reservation 
Reservation angående beslut fattat i miljönämnden den 2020-12-09 att strandskyddsdispens för hus 
och sjöbodar på fastigheten Ramsvik 3:16 Sotenäs kommun. 
Ramsvikslandet som i stort sett omfattas av naturreservat är ett viktigt och tillgängligt område för 
allt fler. Ett välbesökt naturreservat med stor betydelse, inte minst för det rörliga friluftslivet.  
Den föreslagna byggnationen av stugor och sjöbodar, skulle komma att förtäta ett redan tätbebyggt 
område intill strandlinjen. Ett litet naturområde mellan vandrarhem och campingområdet. Jag anser 
det olämpligt att ge en dispens från strandskyddet på området då det redan är en överetablering av 
stugor/vagnar och campingplatser i området.  
 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och 
växtliv. (7 kap 13 § MB) 
 
Gunilla Rydberg, Miljöpartiet de gröna 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning avseende strandskyddsdispens för hus och sjöbodar på fastigheten  
Ramsvik 3:16 Sotenäs kommun. 
Ramsvikslandet som i stort sett omfattas av naturreservat är ett viktigt och tillgängligt område för 
allt fler. Ett välbesökt naturreservat med stor betydelse, inte minst för det rörliga friluftslivet.  
Den föreslagna byggnationen av stugor och sjöbodar, skulle komma att förtäta ett redan tätbebyggt 
område intill strandlinjen. Ett litet naturområde mellan vandrarhem och campingområdet. Jag anser 
det olämpligt att ge en dispens från strandskyddet på området då det redan är en överetablering av 
stugor/vagnar och campingplatser i området.  
 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och 
växtliv. (7 kap 13 § MB) 
 
Tina Ehn  
Miljöpartiet de gröna 
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MIMB § 55 Dnr MimB 2020/1989 

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Bua 1:53 i Sotenäs 
kommun 
Ägaren till fastigheten Bua 1:16, har ansökt om strandskyddsdispens för en brygga på Bua 1:53 som 
han har servitut på. Miljönämnden bedömer att det inte finns några särskilda skäl och att den sökta 
åtgärden motverkar strandskyddets syften på lång sikt. Den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdet och/eller livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms påverkas negativt på lång sikt 
av att dispens för brygga ges.  
 
Nämnden föreslås avslå, med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken (1998:808), ansökan om 
strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Bua 1:53 i Sotenäs kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 35 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-05 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår, med stöd av 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), 
ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Bua 1:53 i Sotenäs kommun. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av  
27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat. 
 
Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt 
M.4.7. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2020-11-05. 
 

Skickas till 

Sökande 
Sotenäs kommun - sbf@sotenas.se 
 
  

mailto:sbf@sotenas.se


 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2020-12-09 | §§ 49-59 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2020\2020-12-09\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2020-12-09.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(18)
 

 
 

MIMB § 56 Dnr MimB 2020/001 

Årlig indexjustering av timtaxa för miljöenheten i mellersta Bohuslän 
2021 
Som underlag för Miljönämnden i mellersta Bohusläns avgiftsdebitering föreligger flera taxor. De 
utgår från respektive lagstiftning, inklusive en uppdragstaxa. Timtaxan anges i separata beslut. I 
taxorna anges möjligheten för miljönämnden att besluta om årlig indexuppräkning av timavgiften. 
Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) från och med 2015-01-01 besluta att höja 
timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av 
konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad föregående år. 
 
Föreliggande ärende innebär för 2021 en höjning av timavgifterna med 2,4 % som motsvarar KPI 
för oktober månad.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 36 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-10-29 

Yrkande 

Linda Wighed (M) yrkar på en 0% höjning på punkten 1 och att taxan höjs enligt indexet enligt 
punkten 2 och 3. 
 
Mathias Johansson (SD) yrkar bifall till Linda Wigheds förslag 
 
Stellan Welin (S), Per-Arne Brink (S), Gunilla Rydberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stellan Welin m.fl. och arbetsutskottets förslag mot Linda Wighed 
och Mathias Johanssons förslag och finner att nämnden antar Stellan Welin m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Stellan Welin m.fl. förslag 
• nej-röst för Linda Wighed och Mathias Johanssons förslag 

Omröstningsresultat 
Med 6-ja röster för Stellan Welin m.fl. förslag mot 2-nej röster för Linda Wighed och Mathias 
Johanssons förslag antar Miljönämnden i mellersta Bohuslän Stellan Welin m.fl. förslag.  
 
Se omröstningsbilaga. 
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forts. MIMB § 56 Dnr MimB 2020/001 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. höja timtaxan för livsmedelskontroll med 2,4 % till 1 300 kronor, att gälla från och med 

2021-01-01 
2. höja timtaxan för övrig tillsyn med 2,4 % till 1 050 kronor, att gälla från och med  

2021-01-01 
3. höja uppdragstaxan med 2,4 % till 690 kronor, att gälla från och med 2021-01-01 

 

Skickas till 

För kännedom till kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, Lysekils kommun, Munkedals kommun 
 
 
 

Reservation 
Linda Wighed (M) och Mathias Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande 
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forts. MIMB § 56 Dnr MimB 2020/001 

Omröstningsbilaga 
 
Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Per-Arne Brink 
Stellan Welin 

S 
S 

X 
X 

  

Yngve Larsson 
Torgny Grahl 
Linda Wighed 
Mathias Johansson 
Gunilla Rydberg 

L 
C 
M 
SD 
MP 

X 
X 
 
 
X 

 
 
X 
X 

 

     
Summa  6 2  
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MIMB § 57 Dnr MimB 2020/001 

Kontrollplan livsmedel för Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
2021–2023 
Ärendet avser fastställande av kontrollplan för livsmedel för Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 
2021–2023 
 
Kontrollplanen för livsmedelstillsynen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Ansvaret 
innefattar kontroll av livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet samt registrering och riskklassning 
av livsmedelsanläggningar. Miljönämnden ansvarar för kontrollen vid cirka 450 
livsmedelsanläggningar, vilka är riktade direkt till konsument såsom livsmedelsbutiker och 
restauranger, kök inom kommunernas omsorgs- och utbildningsverksamheter samt vattenverk för 
allmän förbrukning. Kontrollen under 2021–2023 innebär att alla verksamheter ska erhålla sina 
kontroller under den aktuella treårsperioden. Aktiviteter som särskilt lyfts fram för att nå nämndens 
styrande verksamhetsmål är: 

• Delta i Livsmedelsverkets samordnade kontrollprojekt: Spårbarhet av kött (år 2021), 
Spårbarhet på ägg (år 2021) och Projekt skötsel och underhåll av reservoarer” (år 2022). 

• Genomföra en informationskampanj för att uppmärksamma konsumenter på att de kan 
anmäla misstänkta matförgiftningar samt hur de går tillväga.  

• Genomföra provtagningsprojekt till exempel på barpistoler (gemensam provtagningsplan 
med övriga kommuner i norra Bohuslän). 

 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 37 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-10-29 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021–2023 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar kontrollplanen för livsmedelskontrollen för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2021–2023. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(18)
 

 
 

MIMB § 58 Dnr MimB 2020/001 

Verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021  
Ärendet avser fastställande av verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2021 
 
En årlig verksamhetsplan för miljönämnden i mellersta Bohuslän utformas utifrån det ansvar 
nämnden har enligt delegation i beslutat reglemente och gällande lagstiftning, de politiskt uppsatta 
målen samt de ekonomiska förutsättningarna. en beskrivning av verksamheten och varje 
tillsynsområde, vilka behov som föreligger samt sammanställning av de aktiviteter som planeras.  
Miljöbalken betonar tillsynsmyndigheternas skyldighet att bedriva den tillsyn som behövs för att 
uppnå balkens mål, såväl genom traditionellt tillsynsarbete som genom förebyggande insatser. En 
tydlig uppföljning av utfört arbete är också viktig. Behovsutredningen fastställdes 2018. Mål och 
verksamhetsplan för 2020 påverkades mycket av smittskyddstillsynen och restriktioner kopplade till 
Coronapandemin. Föreliggande verksamhetsplan innebär därför inga större förändringar utan 
skjuter på de aktiviteter som inte uppfylldes under 2020.  
 
Prioritering 2021 
Verksamhetsplanen utgår från behovsutredningen 2018 med prioriteringar gjorda för att anpassa till 
nämndens nuvarande resurser. Prioriteringar har gjorts enligt följande: 

1. Miljönämndens verksamhetsmål 
a. Företagare uppfattar att miljönämnden skapar goda förutsättningar för det lokala 

företagsklimatet 
b. Nämnden ska verka för att Västerhavet uppnår god ekologisk status,  
c. Nämnden ska verka för att befolkningens exponering för hälsoskadliga kemikalier 

ska minska 
2. Politiska prioriteringar gjorda i samband med arbetet med att ta fram behovsutredningen 

hösten 2020. 
 
Inför 2021 har miljöenheten 16 årsarbetstider vilket ger 16 000 timmar tillsyn och prövning. Den 
styrda tillsynen och den händelsestyrda tillsynen utgör basen i verksamheten och omfattar drygt 
10 000 timmar.  
 
Förvaltningens förslag är att under kommande år prioritera följande verksamheter utav det som inte 
behöver utföras varje år: 

1. Arbete med översiktsplaner, detaljplaner och VA-planer 
2. Vissa begränsade inventeringar gällande enskilda avlopp 
3. Tillsyn av flerbostadshus gällande radon 
4. Tillsyn solarier 
5. Mindre tillsynsprojekt konstgräsplaner 
6. Fordonstvättar och fritidsbåtshamnar 
7. Tillsyn mindre lantbruk 
8. Tillsyn vattenskyddsområden 
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forts. MIMB § 58 Dnr MimB 2020/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott gav (2020-11-18 § 22) enhetschefen i uppdrag att 
ta fram en verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2021 med nedanstående 
verksamhetsprioritering; 
1. Arbete med översiktsplaner, detaljplaner och VA-planer 
3. Tillsyn av flerbostadshus gällande radon 
6. Fordonstvättar och fritidsbåtshamnar 

 
Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 22 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-10-29 
Verksamhetsplan miljöbalkensområde 

 
Yrkande 

Mathias Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons förslag och finner att nämnden antar denna. 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger enhetschefen i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2021 med nedanstående verksamhetsprioritering; 
1. Arbete med översiktsplaner, detaljplaner och VA-planer 
3. Tillsyn av flerbostadshus gällande radon 
6. Fordonstvättar och fritidsbåtshamnar 
 
 

Skickas till 

Miljöchefen  
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MIMB § 59 Dnr MimB 2020/001 

Uppföljning av trängseltillsynen sommaren 2020 
På miljönämndens extra sammanträde 23 juni 2020 fattades beslut om reviderad verksamhetsplan 
för miljönämndens verksamhet. Detta till följd av att smittskyddstillsynen under året skulle komma 
att påverka all övrig verksamhet som var planerad. 
 
Alla delar av miljöenhetens verksamheter har påverkats vilket kan avläsas i måluppföljningen. För 
livsmedelskontrollen har det fått extra tydliga konsekvenser då verksamheterna där debiteras sina 
årsavgifter i förskott. De 55 sommaröppna verksamheter som enheten inte hunnit med att 
kontrollera under sommarperioden då verksamheterna var öppna, har betalt sin årsavgift utan att de 
erhållit någon livsmedelskontroll. Då verksamheterna inte kan kontrolleras under hösten och vintern 
föreslår miljöenheten att årsavgifterna betalas tillbaka. Det kommer att påverka resultatet med  
260 000 kronor. 
 
Staten har ersatt kommunerna för den trängseltillsyn som utförts med 275 000 kronor för helåret. 
 
Under oktober, november har miljöenheten prognostiserat ett underskott på 200 000 kronor som en 
konsekvens av eventuell återbetalning av årsavgifter. Vid ett prognostiserat underskott ska en 
handlingsplan tas fram. Att stoppa alla inköp att kontorsmaterial samt datorer och annan IT-
utrustning skulle kunna ge en besparing på 30 000 kronor och föreslås som åtgärd. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 38 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-10-29 
Bilaga smittskyddstillsyn 2020 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att betala tillbaka årsavgifter, enligt justerad bilaga, där 
ingen livsmedelskontroll för sommarverksamheter har utförts under sommarperioden 2020 samt att 
införa köpstopp för IT-utrustning samt kontorsmaterial fram till årsskiftet. 
 

Skickas till 

För kännedom till kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, Lysekils kommun, Munkedals kommun 
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