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Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-04-17 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-04-30 - 2019-05-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 
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MN § 29 

 
Fastställande av dagordning 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 30 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2019-01-28 - 2019-03-17 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2019-04-03 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 31 

 
Meddelande 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden enligt utsänt underlag daterat 2019-01-
28 - 2019-03-17. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 32 

 
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 § 33  Dnr MimB 2019/001 

 
Budgetuppföljning januari - februari för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
Budgetuppföljning för miljönämnden perioden januari till februari. Kostnaderna är något lägre än 
budgeterat huvudsakligen på grund av att det finns vakanser på enheten. Intäkterna är något högre 
än budgeterat delvis beroende på att alla intäkter inte har periodiserats ännu. Prognosen för helåret 
är att budgeten kommer att hållas. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-04-03 
Budgetuppföljning jan- feb 2019 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 

Bilaga/Bilagor 

Budgetuppföljning jan- feb 2019 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner budgetuppföljning per februari 2019 samt  
prognos 2019. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelserna i Sotenäs, Lysekil och Munkedal för kännedom 
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MN § 34  Dnr MimB 2019/001  

 
Budgetuppföljning januari - mars för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
Intäkter: Kommunbidraget faktureras tidigare år av ekonomiavdelningen. Denna rutin ska flyttas 
över till Samhällsbyggnadsförvaltningens administration under april månad. Kommunbidraget 
motsvarar 950 t kr faktureras i april. Personalkostnader ligger lägre än budget per februari på grund 
av några vakanta tjänster. 210 tkr avser politikerarvoden för Sotenäs kommuns politiker där någon 
kompensation inte finns (0 i budget). Ska lösas med omfördelning inom samhällsbyggnads-
förvaltningen under året. Prognosen är att budgeten håller. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner budgetuppföljning per mars 2019 samt  
prognos 2019. 
 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelserna i Sotenäs, Lysekil och Munkedal för kännedom 
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MN § 35  Dnr MimB 2019/001 

 
Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder 
avseende år 2018 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska kommunrevisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 
Kommunrevisionen har nu lämnat rapport efter 2018 års grundläggande granskning, se bilaga 1. 
 

Beskrivning av ärendet 

Den grundläggande 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? Det vill säga i enlighet med 
kraven i kommunens styrmodell?  
• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell.  
 
Kommunrevisorernas granskning av miljönämnden återfinns under avsnitt 2,4 på sidan 10-11 i 
bilaga 1.   
    

Bilagor 

Rapport från grundläggande granskning 2018  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av kommunrevisorernas grundläggande granskning för 
2018. Utifrån granskningens iakttagelser uppdrar Miljönämnden i mellersta Bohuslän åt samhälls-
byggnadschefen att säkerställa att det finns rutiner som säkerställer att fullmäktiges mål bryts ner, 
säkerställer att uppföljningen av ekonomi och fullmäktiges mål behandlas på det sätt som anges i de 
ekonomiska styrprinciperna och tillser att den interna kontrollen stärks med en utvecklad riskanalys 
samt att revisionen skall återrapportera gällande åtgärderna till Miljönämnden i mellersta Bohuslän.  

Beslutet skickas till 

Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 
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MN § 36  Dnr MimB 2019/001 

 
Reviderad delegationsordning - ny tobakslag 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya 
tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av tobak och liknande 
produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar innebär att miljönämnden behöver 
anpassa delegationsordningen utefter de nya bestämmelserna. 

Beskrivning av ärendet 

Den nya tobakslagen innebär delvis en ändring och utökning av kommunens tillsynsansvar. Flera 
förändringar kommer att ske vilket gör att miljöhandläggaren kommer att få utökade arbetsuppgifter 
och ett utökat ansvar. Exempelvis kommer bestämmelser om tillståndsplikt för handel av 
tobaksvaror och en mer omfattande tillsyn av tobaksförsäljare införas. Detta innebär att dagens 
delegationsordning inom tobaksområdet inte omfattar alla de nya bestämmelserna som behövs för 
ett effektivt tillsyns- och prövningsarbete.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-03-21 
Förslag till delegationsordning, Tobak 

Skäl till det föreslagna beslutet 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska anpassa sig utefter förändringarna som följer med Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Syftet med förslaget till delegationsordningen är att 
avlasta nämnden så kallade rutinärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning 
med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. 

Bilaga/Bilagor 

Förslag till delegationsordning, Tobak 
Nuvarande delegationsordning, Tobak 

Yrkanden 

Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta den föreslagna delegationsordningen.  

Beslutet skickas till 
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MN § 37   Dnr MimB 2019/285 

 
Reviderad taxa - tobak 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya 
tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av tobak och liknande 
produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar innebär att miljönämnden behöver 
utöka och förändra den nuvarande taxan utefter de nya bestämmelserna.  
 

Beskrivning av ärendet 

Den nya tobakslagen innebär delvis en ändring och utökning av kommunens tillsynsansvar. 
Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse 
bestämmelser om tillståndsplikt för handel av tobaksvaror. Tillståndsplikten gäller både detalj- och 
partihandlare, vilket tidigare endast omfattat tillsyn av detaljhandel.  
 
Den nuvarande taxan omfattas av en årsavgift som motsvarar två handläggningstimmar per år, 2020 
kronor per år. I årsavgiften inkluderas tiden för handläggning av anmälan samt tillsynsbesök. Vid 
anmälan kontrolleras att verksamheten har en fullgod egenkontroll. Vid tillsynen kontrolleras bland 
annat marknadsföring, egenkontrollen samt märkning av tobaksvaror.  
 
De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar tillståndsprocessen gällande 
serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska remisser och yttranden inhämtas från 
Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogden och i vissa fall Tullverket. Remisshandlingar 
ska skickas ut, bevakas och remissyttranden ska inarbetas i beslutsunderlaget. Försäljningsstället 
ska besökas och tid för inkomna handlingar som exempelvis egenkontrollprogram ska kontrolleras. 
Den totala handläggningstiden för ett serveringstillstånd är normalt 2–3 månader. En liknande 
mängd tid kan komma att krävas för en tillståndsansökan.  
 
De som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska fortsättningsvis anmäla 
försäljning av dessa produkter till kommunen.  
 
Miljönämnden bedriver tillsyn som utöver själva tillsynen, inkluderar exempelvis kontakter med 
andra myndigheter, planering av inspektionsverksamheten, efterarbete med rapportskrivning och 
kommunicering, utarbetande av beslutsunderlag för eventuella brister hos försäljaren.  
 
Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska vara 
självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning eller av den som bedriver handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-03-21 
Förslag till ny Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter inom SML-kommunerna 
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Skäl till det föreslagna beslutet 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska anpassa sig utefter förändringarna som följer med Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens verksamhet är självfinansierad inom 
detta område, inga skattepengar skjuts till utan bekostas helt av avgifter. Utifrån dessa punkter 
behöver den gamla tobakstaxan revideras och utvecklas för att inkludera handläggning av 
försäljningstillstånd samt utöka tiden för tillsyn både på tobaksprodukter och liknande produkter.  
 

Bilagor 

Förslag till ny Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter inom SML-kommunerna 
 

Yrkanden 

Stellan Welin (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Stig-Arne Helmersson (C) tilläggsyrkar att en utredning skall göras om att kunna differentiera taxan 
för små resp stora företag under 2021.  
 
Stellan Welin (S) yrkar bifall till Stig-Arne Helmerssons yrkan om att en utredning skall göras om 
att kunna differentiera taxan för små reps stora företag under 2021. 
 
Christoffer Wallin (SD) yrkar om att timtaxan på tobak skall vara 700 kr istället för 1010 kr.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stellan Welins (S) yrkande mot Christoffer Wallins (SD)  
yrkande och finner att nämnden antar Stellan Welins (S) tillika arbetsutskottets förslag.   
 
Ordföranden ställer proposition på Stig-Arne Helmerssons (C) m.fl. tilläggsyrkande och finner att 
nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun taxa enligt ”Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter” att avgiften för en stadigvarande tillståndsansökan 
motsvarar 7 timmar enligt beslutad timtaxa.  

 
Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun taxa enligt ”Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter” att avgiften för en tillfällig tillståndsansökan 
motsvarar 5 timmar enligt beslutad timtaxa.  
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Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun taxa enligt ”Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter” att avgiften för betydande förändring av 
tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt beslutad timtaxa.  

 
Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun taxa enligt ”Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter” att avgiften för övriga förändringar av 
tillståndsansökan motsvarar 1 timme enligt beslutad timtaxa.  

 
Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun taxa enligt ”Lag 
om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för tillsyn av tobaksförsäljare motsvarar 6 
timmars handläggning.  

 
Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun taxa enligt ”Lag 
om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare motsvarar 2 timmars handläggning.  

 
Beslutspunkt 1–4 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter.  
Beslutspunkt 5 och 6 har fattats med stöd av 8 kapitlet 2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter samt lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, Sotenäs kommuner.  
 

Protokollsanteckning 
Christoffer Wallin reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2019-04-17 | §§ 29 - 39 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2019\2019-04-17\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2019-04-17.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(16
)
 

 
 

 

MN § 38  Dnr MimB 2019/001 

 
Ekonomi - budget 2020     
Inför budgetåret 2020 tas ett underlag fram för miljönämndens verksamhet och ekonomi. 
Föreliggande budgetförslag ligger till grund för de samverkande SML-kommunernas beslut om 
rambudget och fördelning av kommunbidrag till miljönämnden. Utifrån dessa förutsättningar 
kommer en verksamhetsplan och detaljbudget för 2020–2022 att upprättas. Ett underlag för 
rambudgetbeslut bifogas i bilaga. 
 
Beräknade intäkter för 2020 uppgår till kommunbidrag 5 578 tkr och tillsynsavgifter och externa 
bidrag 5 650 tkr. Kostnader är huvudsakligen personalkostnader. I direktiv för budget 2020 finns 
krav på konsekvensbedömning för en besparing av 2 %.  
Besparingen sker genom minskade personalkostnader. En kostnadsbesparing innebär en mindre 
personalstorlek, som påverkar den delen av verksamheten som inte är avgiftsfinansierad. Av denna 
verksamhet utgör tillsynen cirka 1/3. Denna är svår att påverka, då den till största delen är 
händelsestyrd, klagomål, smittskydd och olyckor. Det som återstår av nämndens uppdrag är då till 
stor del extern service och deltagande i planarbeten. 

Bilaga/Bilagor 

Budgetunderlaget för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2020 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-03-21 
Budgetunderlaget för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2020 

Yrkanden 

Stellan Welin (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Yngve Larsson (L) yrkar bifall på arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stellan Welins (S) m fl bifall och finner att nämnden antar 
utskottets förslag till beslut. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom förvaltningens förslag till budgetramar för 
2020. Förslaget skickas vidare till kommunfullmäktige i de tre samverkanskommunerna för 
antagande. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals respektive Lysekils kommuner 

 

Protokollsanteckning 
Gunilla Rydberg (MP) reserverar sig från förslag till konsekvenser som beskrivs i förslaget. 
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MN § 39 

 
Information 
 
Miljöchefen informerar:  
 
Många ansökningar om dispens från avfallstaxan har kommit in. Miljöenheten bedömer dispenserna 
efter de förskrifter som gäller. Tillsammans med jurister och Rambo diskuteras dessa ärenden. 
Resultatet av detta redovisas av miljöchefen på nämnden när det är färdigutrett. 
 
Sekreteraren informerar 
 
Ingen information vid detta sammanträde. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen 
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