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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2020-06-03 kl. 09.00 - 11.30 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Torgny Grahl (C) tjänstgörande ers. 
Tina Ehn (MP) tjänstgörande ers. 
Per-Arne Brink (S) 
Christoffer Rungberg (M) 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ers. 

Yngve Larsson (L) 
Ulf Nilsson (S) 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ers. 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Hanna Persson, miljöhandläggare § 22 
 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 23 
Yvonne Petersson, miljöhandläggare § 23 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Per-Arne Brink (S) 

Justering Kommunhuset, 2020-06-03 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Per-Arne Brink 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2020-06-03 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-06-04 - 2020-06-25. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MIMB § 17 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MIMB § 18 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2020-03-23   -  2020-05-10 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MIMB § 19 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2020-03-23  -  2020-05-10. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden från ovanstående period. 
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MIMB § 20 

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 § 21 Dnr MimB 2020/001 

Ekonomi - delårsbokslut jan-april 2020 
I bokslutsrapporten redovisas uppföljning verksamhetens mål och nyckeltal samt ekonomi och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-05-20 § 14 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-05-07 
Bokslutsrapport Miljönämnden i mellersta Bohuslän april 2020 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner för egen del bokslutsrapporten för januari – april 
2020. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommun 
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MIMB § 22 Dnr MimB 2019/1656 

Ansökan om tobaksförsäljning 
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Södra 
hamngatalivs HB i Lysekils kommun. För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna 
visa att de är lämpliga att bedriva försäljning av tobaksprodukter.  
 
Den 5 februari 2020 hade samtliga ansökningshandlingar inkommit till Miljönämnden. En 
kommunicering skickades som meddelade att ansökan var komplett.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-05-20 § 15 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-05-05 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att inte lämna tillstånd till Södra hamngatalivs HB, 
(969785-2532), om stadigvarande tobaksförsäljning på fastigheten Lysekil Södra Hamnen 13:4, 
Södra Hamngatan 6B i Lysekil kommun.  
 
Beslutspunkten fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter.  
 

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

Skickas till 

Sökande 
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MIMB § 23 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades om följande; 

• Revisionsrapport 2019 och grundläggande granskning 
• Workshop 19 augusti 
• Corona 
• Bildemonteringar 
• Tillsyn strandskydd 
• Personalsituationen 
• Livsmedelstillsyn - rapport 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns tar del av informationen. 
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