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Plats och tid Folkets Hus", Kungshamn, 2020-09-23 kl 09.00 - 12.00 
 

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

Yngve Larsson (L) 
Linn Nielsen (C) tjänstgörande ersättare 
Petter Nilsson (LP) 

Närvarande 
ersättare 

Tina Ehn (MP) 
 

Gunilla Rydberg (MP) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef § 28 
Maria Bylund, miljöchef 
Magnus Karlsson, handläggare § 31 
 

Johanna Lundin, administratör §§ 34-35 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Linn Nielsen (C) 

Justering Kommunhuset, 2020-09-23 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Linn Nielsen 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2020-09-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-09-24 - 2020-10-15. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MIMB § 27 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MIMB § 28 

Information, etablering laxodling Sotenäs kommun 
Nämnden informerades om den planerade etableringen av ny landbaserad laxodling i  
Sotenäs kommun. 
  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MIMB § 29 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2020-05-11  -   2020-08-23 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-09-09 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MIMB § 30 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2020-05-11  -  2020-08-23 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MIMB § 31 Dnr MimB 2020/972 

Strandskyddsdispens för kallbadhus på fastigheten Uleberg 2:212 i 
Sotenäs kommun 
Miljönämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens för ett kallbadhus i närheten av 
hästedalens badplats i Hunnebostrand. Ärendet gäller ett 80 kvadratmeter stort kallbadhus som är 
tänkt ska placeras i vattnet genom pålning vid en befintlig kaj. Den tänkta platsen ligger utanför 
planlagt område och ca 15 meter in på strandskyddat område. Tanken är att kallbadhuset ska vara 
tillgängligt för allmänheten. Miljönämnden bedömer att ett kallbadhus för sin funktion måste ligga 
vid vatten och att ett kallbadhus på platsen har ett visst allmänintresse som inte på ett rimligt sätt 
kan lösas utanför strandskyddat område. Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddets syfte och 
vid en samlad bedömning anser miljönämnden att det finns särskilda skäl att meddela dispens för 
den sökta åtgärden. 
 
Det finns särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för kallbadhus på den aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-09-09 § 18 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-08-27 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett kallbadhus 
på fastigheten Uleberg 2:212 i Sotenäs kommun med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 3 
och 5 miljöbalken. 
 
Endast den yta som upptas av kallbadhuset får tas i anspråk för ändamålet. 
 
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 
Åtgärden ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
Kallbadhuset ska hållas tillgängligt för allmänheten. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2020-08-27. 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen – vastragotaland@lansstyrelsen.se  
Sotenäs - sbf@sotenas.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:sbf@sotenas.se
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MIMB § 32 

Konferenser och kallelser 
• Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020, SKR 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MIMB § 33 Dnr MimB 2020/001 

Sammanträdestider 2021 
Förslag på sammanträdestider har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram för samtliga 
nämnder för 2021. Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden samordnas med 
tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  
Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen för att minska handläggningstiden. Tid för 
facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd. 
 
Tid för sammanträde är planerade främst på onsdagar, undantag kan förekomma. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2020-09-14 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-09-09 § 19 
Förslag sammanträdestider 2021 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer följande sammanträdestider 2021: 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän; 
3/3, 21/4, 2/6, 15/9, 20/10, 1/12 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott;  
17/2, 7/4, 19/5, 1/9, 6/10, 17/11 

Följande tidpunkter avsätts för facklig samverkan; 
22/2, 12/4, 24/5, 11/10, 22/11 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun 
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MIMB § 34 Dnr MimB 2020/001 

Analys av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
I servicemätningen för 2019 i KKIK redovisas bland annat de nyckeltal som går vidare in i 
KOLADA. Kommunstyrelsen har uppdragit åt de verksamheter som uppvisar negativa siffror att 
redovisa vilka förbättringsåtgärder som kommer vidtas inom följande områden; 

• Andel e-postbrev som besvarades inom 1 dygn 
• Svar på frågan 
• Bemötande 

Åtgärder 
I de första två områdena hade miljöenheten ett högre resultat än genomsnittet för Sotenäs kommun. 
Enheten kommer där att fortsätta arbetet med att besvara e-post så snart som möjligt med senast 
inom två dagar. Enheten kommer även fortsätta med att ge så uttömmande svar möjligt på de frågor 
som kommer in. 
 
Miljöenheten har ett lägre resultat än Sotenäs kommun i frågan gällande bemötande. I 80% av 
samtalen var bemötandet mycket gott och i 20% av samtalen var bemötandet medelgott. 
Kommunikation och bemötande är ett mycket viktigt område för att få ett bra resultat inom 
myndighetsområdet. Enheten arbetar med detta genom externa utbildningar och genom 
erfarenhetsutbyte och interna utbildningar på enheten tillexempel på arbetsplatsträffar. Resultatet 
visar att vårt förhållningssätt fungerar och att vi kan fortsätta att vidareutveckla oss inom området 
enligt den modell som vi har idag. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-09-09 § 20 
Administratörens tjänsteutlåtande 2020-08-03 
Servicemätning KKIK 2019 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom förslag till åtgärder enligt tjänsteutlåtande 
2020-08-03. 

 

Skickas till 

Munkedal - munkedal.kommun@munkedal.se 
Lysekil - registrator@lysekil.se 
Kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen), Sotenäs 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:registrator@lysekil.se
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MIMB § 35 Dnr MimB 2020/001 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2019  
Revisorerna rekommenderar nämnden att i enlighet med granskningen genomföra en riskanalys 
inför de kontroller som fastställts inför 2021. 
 
Syftet med den grundläggande granskningen är att skapa ett underlag för ansvarsprövningen genom 
att översiktligt granska verksamheten i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  
 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:  
- Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt?  
- Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kraven i 
kommunens styrmodell? 
- Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell?  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-09-09 § 21 
Administratörens tjänsteutlåtande 2020-09-08 
Lekmannarevisionen grundläggande granskning 2019 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar revisorernas rekommendationer inför kommande år vilket 
innebär att nämnden ska genomföra riskanalyser inför de kontroller som fastställs för 2021.      

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun 
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MIMB § 36 Dnr MimB 2019/1953 

Uppföljning av tillägg till verksamhetsplan 2020 med anledning av 
utökat ansvar inom smittskydd 
Under perioden 19 juni till och med 17 augusti genomfördes 387 trängselkontroller i våra tre 
samverkanskommuner. De var fördelade på 23 i Munkedal, 197 i Sotenäs och 167 i Lysekil. Det var 
avvikelser vid 92 kontroller vilka kunde åtgärdas så pass omgående att det inte behövdes någon 
varning. Endast två varningar lämnades och ingen verksamhet behövde stängas.  
 
Den intensivaste tillsynsperioden var från och med midsommar och fram till 30 juli. Då hade alla 
verksamheter en god struktur på sitt trängselarbete och miljöenheten inriktade sig på att bedriva 
kontroll främst utifrån anmälningar om trängsel eller information från annat håll som indikerade att 
det skulle behövas ytterligare kontroll på något område.  
 
Den intensiva trängselkontrollen har gjort att 84 planerade livsmedelskontroller inte kunde 
genomföras under sommaren. En del av dem kan flyttas till sommaren 2021 men det återstår 68 
objekt, med sammanlagt 250 kontrolltimmar, som ska ha besök varje år och som inte kommer att få 
kontroll i år.  
 
Ansökningar och anmälningar gällande enskilda avlopp har fått längre handläggningstid och 
tobakstillsynen har flyttats framåt till hösten.  
 
Hela miljöenhetens verksamhetsplanering har påverkats så som vi redovisade i revidering av 
verksamhetsplanen i 23 juni. Regeringen har meddelat att sammanlagt 275 000 kronor kommer att 
betalas ut för det arbetet som utförts av miljöenheten i de tre kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-09-09 § 23 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-08-13 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom redovisningen och framför ett stort 
tack till all personal inom miljöenheten för en fantastisk insats. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, för kännedom 
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MIMB § 37 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades om bl.a.; 

• Livsmedelsgruppens tertialrapport 
• Konsulttjänst 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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