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MN § 71 

 
Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 72 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2019-09-16 -- 2019-11-10 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2019-11-27 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 73 

 
Meddelande 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden enligt utsänt underlag daterat 2019-09-
16 - 2019-11-10. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 74 

 
Konferenser och kallelser 
Inga konferenser och kallelser är aktuella. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av information 
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MN § 75   2019/001 

 
Ekonomi - Budgetuppföljning januari - oktober 

 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljning för miljönämnden perioden januari till oktober. Kostnaderna är något lägre än 
budgeterat på grund av att det funnits vakanser på enheten under delar av året. Intäkterna är lägre än 
budgeterat beroende på att tillsyn och prövning inte utförts i den utsträckning som planerat. 
Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas. 
 

 

 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner budgetuppföljning per oktober 2019 samt prognos 
2019. 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals respektive Lysekils kommuner 

 

 

 
 
  

Utfall 
perioden

Budget 
perioden

Återstår 
perioden

Budget 
helår

Prognos 
utfall helår

Avvikelse 
helår

Budgetuppföljning oktober 2019, 
med prognos för helåret

Ansvar 530 Miljöchef -1 229 -1 201 -28 -1 441 -1 441 0
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MN § 76  Dnr MimB 2019/001 

 
Tillsynsrapport GDPR 

Sammanfattning   

Sotenäs kommuns dataskyddsombud JP Infonet har genomfört den första granskningen av 
kommunens hantering av personuppgifter efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den i maj 
2018. I samband med granskningen togs en tillsynsrapport fram med förslag till 
förbättringsåtgärder. 

Bakgrund  

Dataskyddsombudets huvudsakliga målsättningar med denna tillsyn är säkerställande av följande 
punkter; 
Att de registrerade ges möjlighet att utöva sina rättigheter  
Att organisationen får bättre kontroll på sina informationstillgångar 
Att organisationen vidtar effektiva åtgärder för lagefterlevnad 
 
Ett tillsynsbesök gjordes i Sotenäs kommun den 25 februari 2019.  

Beskrivning av ärendet 

Tillsynsrapporten visar på en rad åtgärder som kommunen ska arbeta med. Här följer åtgärderna 
med en kommentar från kommunen om vilka åtgärder som hittills vidtagits; 
 
DO - Åtgärder hög 
prioritet 

DO - Vad ska ändras Av kn vidtagen åtgärd 

Behörighet - tillgång 
och begräsningar 

Se till så att tillgången till 
omsorgsförvaltning är 
tillräckligt begränsad.  
 
 
 
Endast de som arbetar på 
omsorgsförvaltningen ska 
ha tillgång till lokaler och 
utrymmen som tillhör 
omsorgsförvaltningen. 
 
 
Skicka fler dokument om 
behörighetsrutiner 

Det allmänna konferensrummet 
som fanns i omsorgskorridoren är 
flyttat till annan plats. Detta har 
begränsat tillgången för övriga 
medarbetare att vistas i lokalerna. 
 
Arbete med att se över tillgång 
och begräsning pågår. 
 
Nyckelsystemet gör det möjligt 
att följa upp vem som har gått in i 
lokalerna. 
 

Utbildning Ta fram en utbildningsplan 
för kommunens 
dataskyddsarbete 
innehållandes en 

IT-avdelningen har tagit fram en 
nano-utbildning som alla 
anställda har gått igenom. På 
denna utbildning finns också en 
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målsättning att tillförsäkra 
att dataskyddsarbetet 
implementeras i det 
vardagliga arbetet hos 
samtliga medarbetare 

målsättning att tillförsäkra att 
dataskyddsarbetet implementeras 
i det vardagliga arbetet hos 
samtliga medarbetare. 
 
Ett material är under framtagande 
som kan användas på APT  

Personuppgiftsbiträde Skicka de personuppgifts-
biträdesavtal som ni avser 
att ingå om ni önskar att 
dataskyddsombudet 
granskar dessa. 

Sotenäs kommun kommer endast 
skicka komplicerade fall till 
dataskyddsombudet och hanterar 
vanliga avtal på egen hand. 

Gemensamt 
personuppgiftsansvar  

Utred om ett gemensamt 
personuppgiftsansvar 
uppstår mellan SML-
kommunerna vad gäller 
Sotenäs kommuns uppdrag 
i den gemensamma 
nämnden för miljöfrågor -
Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

Sotenäs kommun ser att det inte 
föreligger ett gemensamt 
personuppgiftsansvar då de andra 
kommunerna inte har tillgång till 
de uppgifter som Sotenäs handhar 
för deras räkning.  

Interna reglementen  Upprätta interna 
reglementen mellan 
nämnderna i kommunen. 

Arbete pågår. 

Informationskravet  Se över rutiner för 
tillhandahållande av 
information till de 
registrerade och säkerställ 
att informationskravet i 
dataskyddsförordningen 
uppfylls genom att bla 
ange kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet 

Kommunen har sett över 
informationstexter på hemsidan 
och lagt till kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet. Vidare har 
en auto-text aktiverats och denna 
läggs till i alla skickade e-
postmeddelanden. 

Personuppgiftsinciden
ter 

Se till så att riktlinjer om 
personuppgiftsincidenter 
förankras i hela 
verksamheten. 

Riktlinjerna har uppdaterats och 
information om gällande riktlinjer 
ska lämnas på APT för varje 
medarbetare. 
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DO - Åtgärder medel 
prioritet 

DO - Vad ska ändras Av kn vidtagen åtgärd 

Informationssäkerhet Dokument om 
informationssäkerhet 
behöver kompletteras. 
Meddela 
dataskyddsombudet när 
revideringen är klar. 

Kommunen ingår i Västra 
Götalandsregionens program för 
Informationssäkerhet 2020 och 
arbete pågår med att ta fram 
rutiner och styrdokument 
gemensamt inom SML med IT:s 
informationssäkerhetssamordnare. 
 
2019-05-14 antogs följande 
dokument inom ramen för 
informationssäkerhet;  
Styrande dokument för 
informationsklassning  (pdf, 
312.5 kB) 
Rutin för handhavande av digitalt 
verktyg  (pdf, 324.9 kB) 
Rutin för kryptering av e-post  
(pdf, 544.6 kB) 
Rutin för beställning av telefoni  
(pdf, 519.6 kB) 
Rutin för telefoni  (pdf, 266.9 
kB) 
Rutin för behandling av 
personuppgifter  (pdf, 323.2 kB) 
Rutin för incidentrapportering  
(pdf, 327.1 kB) 
Rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter  (pdf, 
254 kB) 
  
Kommunfullmäktige antog 2018-
06-14  
Policy för informationssäkerhet  

Registerförteckning  Se exempel på brister i 
tabellen 

Registerförteckningen kommer 
uppdateras med de föreslagna 
åtgärderna. 

Konsekvensbedömningar  Tillse att rutiner och 
instruktioner etableras 
inom organisationen så att 
det finns en medvetenhet 
om när en fullskalig 
konsekvensbedömning 
ska göras.  

Arbete med rutin för 
konsekvensbedömning pågår. 

http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344163/1557934234297/08%20Styrande%20dokument%20f%C3%B6r%20informationsklassning_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344163/1557934234297/08%20Styrande%20dokument%20f%C3%B6r%20informationsklassning_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344163/1557934234297/08%20Styrande%20dokument%20f%C3%B6r%20informationsklassning_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344163/1557934234297/08%20Styrande%20dokument%20f%C3%B6r%20informationsklassning_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344163/1557934234297/08%20Styrande%20dokument%20f%C3%B6r%20informationsklassning_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415c/1557934233714/01%20Rutin%20f%C3%B6r%20handhavande%20av%20digitalt%20verktyg_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415c/1557934233714/01%20Rutin%20f%C3%B6r%20handhavande%20av%20digitalt%20verktyg_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415c/1557934233714/01%20Rutin%20f%C3%B6r%20handhavande%20av%20digitalt%20verktyg_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415c/1557934233714/01%20Rutin%20f%C3%B6r%20handhavande%20av%20digitalt%20verktyg_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415c/1557934233714/01%20Rutin%20f%C3%B6r%20handhavande%20av%20digitalt%20verktyg_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344162/1557934234193/07%20Rutin%20f%C3%B6r%20kryptering%20av%20epost%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344162/1557934234193/07%20Rutin%20f%C3%B6r%20kryptering%20av%20epost%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344162/1557934234193/07%20Rutin%20f%C3%B6r%20kryptering%20av%20epost%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344162/1557934234193/07%20Rutin%20f%C3%B6r%20kryptering%20av%20epost%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415e/1557934233900/03%20Rutin%20f%C3%B6r%20best%C3%A4llning%20av%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415e/1557934233900/03%20Rutin%20f%C3%B6r%20best%C3%A4llning%20av%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415e/1557934233900/03%20Rutin%20f%C3%B6r%20best%C3%A4llning%20av%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415e/1557934233900/03%20Rutin%20f%C3%B6r%20best%C3%A4llning%20av%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415d/1557934233821/02%20Rutin%20f%C3%B6r%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415d/1557934233821/02%20Rutin%20f%C3%B6r%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415d/1557934233821/02%20Rutin%20f%C3%B6r%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415d/1557934233821/02%20Rutin%20f%C3%B6r%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415f/1557934233954/04%20Rutin%20f%C3%B6r%20behandling%20av%20personuppgifter%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415f/1557934233954/04%20Rutin%20f%C3%B6r%20behandling%20av%20personuppgifter%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415f/1557934233954/04%20Rutin%20f%C3%B6r%20behandling%20av%20personuppgifter%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415f/1557934233954/04%20Rutin%20f%C3%B6r%20behandling%20av%20personuppgifter%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415f/1557934233954/04%20Rutin%20f%C3%B6r%20behandling%20av%20personuppgifter%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344160/1557934234023/05%20Rutin%20%20f%C3%B6r%20incidentrapportering%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344160/1557934234023/05%20Rutin%20%20f%C3%B6r%20incidentrapportering%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344160/1557934234023/05%20Rutin%20%20f%C3%B6r%20incidentrapportering%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344160/1557934234023/05%20Rutin%20%20f%C3%B6r%20incidentrapportering%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344161/1557934234085/06%20Rutin%20f%C3%B6r%20rapportering%20av%20personuppgiftsincident%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344161/1557934234085/06%20Rutin%20f%C3%B6r%20rapportering%20av%20personuppgiftsincident%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344161/1557934234085/06%20Rutin%20f%C3%B6r%20rapportering%20av%20personuppgiftsincident%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344161/1557934234085/06%20Rutin%20f%C3%B6r%20rapportering%20av%20personuppgiftsincident%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344161/1557934234085/06%20Rutin%20f%C3%B6r%20rapportering%20av%20personuppgiftsincident%20SOT.pdf
https://sotenas.se/download/18.aadd3ff16710270dda62568/1543482112965/informationss%C3%A4kerhetspolicy_SML.pdf
https://sotenas.se/download/18.aadd3ff16710270dda62568/1543482112965/informationss%C3%A4kerhetspolicy_SML.pdf
https://sotenas.se/download/18.aadd3ff16710270dda62568/1543482112965/informationss%C3%A4kerhetspolicy_SML.pdf
https://sotenas.se/download/18.aadd3ff16710270dda62568/1543482112965/informationss%C3%A4kerhetspolicy_SML.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344163/1557934234297/08%20Styrande%20dokument%20f%C3%B6r%20informationsklassning_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415c/1557934233714/01%20Rutin%20f%C3%B6r%20handhavande%20av%20digitalt%20verktyg_SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344162/1557934234193/07%20Rutin%20f%C3%B6r%20kryptering%20av%20epost%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415e/1557934233900/03%20Rutin%20f%C3%B6r%20best%C3%A4llning%20av%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415d/1557934233821/02%20Rutin%20f%C3%B6r%20telefoni%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a950099734415f/1557934233954/04%20Rutin%20f%C3%B6r%20behandling%20av%20personuppgifter%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344160/1557934234023/05%20Rutin%20%20f%C3%B6r%20incidentrapportering%20SOT.pdf
http://sotenet.sotenas.se/download/18.7d58828b16a9500997344161/1557934234085/06%20Rutin%20f%C3%B6r%20rapportering%20av%20personuppgiftsincident%20SOT.pdf
https://sotenas.se/download/18.aadd3ff16710270dda62568/1543482112965/informationss%C3%A4kerhetspolicy_SML.pdf
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Fotografering och 
filmning  

Riktlinjer och rutiner för 
hur insamling och 
hantering av fotografier 
och filmning får ske bör 
upprättas i kommunen. 

Arbete pågår med framtagande av 
Riktlinjer för fotografering och 
filmning. 
 

Riktlinjer om sociala 
medier  

Uppdatera riktlinjer och 
policy för sociala medier 

Kommunfullmäktige antog en 
reviderad Informations och 
Kommunikationspolicy 2019-06-
13 § 71, länk till hemsidan 
 

DO – Åtgärder låg 
prioritet 

DO - Vad ska ändras Av kn vidtagen åtgärd 

Registerutdrag  Uppdatera 
dataskyddsombudet med 
hur det går med 
registerutdragstjänsten 
hösten 2019 när den 
väntas vara på plats. 

Rutin ska tas fram för hantering 
av begäran om registerutdrag. 
 
Uddevalla har en tjänst för detta. 

Dokumenthanteringsplan  Skicka upprättade 
dokumenthanteringsplaner 
till dataskyddsombudet. 
 

Kommunfullmäktige antog en ny 
dokumenthanteringsplan  
2019-06-13 § 70 
Länk till hemsidan 
 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av tillsynsrapporten från dataskyddsombudet och 
uppmanar förvaltningen att vidta de åtgärder som åligger nämnden. 

Bilaga/Bilagor 
JP Infonet, dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019 

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
 

  
  
  

 
 

https://sotenas.se/download/18.3c99b14b16c4adef35b31b57/1565008732312/Kommunikationspolicy%20reviderad%202019-05-21%20KF%20%C2%A771.pdf
https://sotenas.se/download/18.2f88b1c316b48babbd557057/1561022832915/Dokumenthanteringsplan%20Soten%C3%A4s%20Kommun%20antagen%20KF%202019-06-13%20%C2%A770.pdf
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MN § 77  
 
Verksamhetsplan 2020 

Beskrivning av ärendet 

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. Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken 
är miljönämnden skyldig att upprätta en behovsutredning och årligen göra en tillsynsplan. 
Behovsutredningen fastställdes 2018. Mål och verksamhetsplan för perioden 2019–2020 är nu 
halvvägs och föreliggande verksamhetsplan innehåller bara några mindre justeringar. Till stor del 
har verksamhetsplanen för innevarande år kunnat följas och därmed behövs inte några större 
justeringar göras för år 2020. 

Prioritering 2020 

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. Kommunens åtagande i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017–2020.  
3. Politiska prioriteringar gjorda i samband med arbetet med att ta fram behovsutredningen hösten 
2018. 
 
Inför 2019 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. Avgränsat projekt strandskyddstillsyn 
7. Fordonstvättar och fritidsbåtshamnar 
8. Tillsyn mindre lantbruk 
9. Tillsyn vattenskyddsområden 
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Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar om att anta verksamhetsplan för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän år 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan miljöbalkensområde 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
 

  
 
 
    
Eveline Savik 
samhällsbyggnadschef 

  
 
 
    
Maria Bylund 
miljöchef 
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MN § 78   

 
Kontrollplan 2020 

Beskrivning av ärendet 

Kontrollplanen för livsmedelstillsynen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Den 
gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän är behörig myndighet för kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. 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 2019–2021 innebär att alla verksamheter erhåller kontroll 
under perioden. De verksamheter som har erhållit tre eller fler kontrolltimmar, enligt 
riskklassningen, kommer att kontrolleras varje år. De verksamheter som erhållit mindre än tre 
timmar kommer att kontrolleras en till två gånger under perioden. 

 

Beslutsunderlag 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta kontrollplanen för livsmedelskontrollen för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2020. 
 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
 

  
 
 
    
Eveline Savik 
samhällsbyggnadschef 

  
 
 
    
Maria Bylund 
miljöchef 
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MN § 79   2019/001 

 
 

Uppräkning av timavgiften med index 

Sammanfattning 

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 
enligt § 9; 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 
Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007: M), räknat från den 1 oktober året 
före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad föregående år. 
 
Föreliggande ärende innebär för 2020 en höjning av timavgifterna med 2,6 % som motsvarar AKI 
för oktober månad.  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
 
1. höja timtaxan för livsmedelskontroll med 2,6 % till 1272 kronor, att gälla fr o m 2020-01-01 
2. höja timtaxan för övrig tillsyn med 2,6 % till 1030 kronor, att gälla fr o m 2020-01-01 
3. höja uppdragstaxan med 2,6 % till 677 kronor, att gälla fr o m 2020-01-01 

Yrkanden 

Yngve Larsson (L) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Christoffer Wallin (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande mot miljönämnden i mellersta 
Bohusläns arbetsutskotts förslag till beslut och finner att nämnden antar Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns arbetsutskotts förslag till beslut. 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD) och Christoffer Rungberg (M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Skickas till 

För kännedom till kommunstyrelsen i: 
Sotenäs Kommun 
Lysekils Kommun 
Munkedals Kommun 
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MN § 80 

 
Information 

1. Faroanalys dricksvatten 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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