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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-05-22 kl 09.00 - 12.45 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Per-Arne Brink (S) 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Yngve Larsson (L) 
Petter Nilsson (LP) 
 

Ulf Nilsson (S) 
Linda Wighed (M), tjänstgörande ers. 
Christoffer Wallin (SD) 
Stellan Welin (S) 

Närvarande 
ersättare 

Nina J Andersson (KD) 
Mathias Johansson (SD) 
Björn Ström (MP) 
 
 

Gunilla Rydberg (MP) 
Marie Sellin Larsson (C) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef, §§ 45-49 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 46, 48 

Justerare Stellan Welin 

Justering Kommunhuset, 2019-05-28 kl. 08:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Stellan Welin 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-05-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-05-28 - 2019-06-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Maria Ceder Askman  
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MN § 40 

 
Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 41 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2019-03-18 - 2019-04-21 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 42 

 
Meddelande 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden enligt utsänt underlag daterat 2019-03-
18 - 2019-04-21. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 43 

 
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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MN § 44  Dnr MimB 2019/001 

 
Delårsbokslut januari - april för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 Beskrivning av ärendet  

I bokslutsrapporten redovisas uppföljning verksamhetens mål och nyckeltal samt ekonomi och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
När det gäller målen har miljöenhetens handläggare deltagit i ett stort antal möten med 
representanter för det lokala näringslivet, lotsmöten, företagsfrukostar och liknande. Tillsynen, 
inklusive den del av verksamheten som följs upp i bokslutet har i någon del nästan fullföljts och i 
andra delar inletts eller planerats till att genomföras under andra och tredje tertialet.  
På ekonomisidan är intäkterna för perioden januari till april lägre än budgeterat men högre än 
föregående år. Intäkterna kommer gå mot budget under kommande period om verksamheten kan 
bedrivas som planerat. För att nå budget behöver sjuktalen hållas nere och personalstyrkan blir 
fulltalig. Kostnaderna är lägre än budgeterat huvudsakligen på grund av att personalstyrkan inte är 
fulltalig. Prognosen för helåret är att resultatet kommer att bli 0,0 mnkr, dvs att budget kommer att 
hållas utan avvikelse. 
  
I skrivandets stund pågår rekrytering till en vakans och en tjänst för att täcka för tjänstledigheter. 
Sjukfrånvaron var under januari-mars 7,14 %, vilket är en minskning med drygt två procentenheter 
jämfört med samma period 2018. Även på helårsbasis har sjukfrånvaron haft en sjunkande trend 
under flera år i rad. På enheten pågår ett strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor för att minska 
den negativa stressen, bland annat genom att ha arbetsgrupper med gemensam planering och 
uppföljning av arbetsuppgifter. Det finns inte längre någon långtidssjukfrånvaro.  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner för egen del bokslutsrapporten för januari – april 
2019. 
 

Bilaga/Bilagor  

• Bokslutsrapport Miljönämnden i mellersta Bohuslän april 2019  
 

Skickas till  

• Munkedal - munkedal.kommun@munkedal.se  
• Lysekil - registrator@lysekil.se  
• Kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen), Sotenäs  
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MN § 45   

 
Plan för antagande av ny taxa 

Beskrivning av ärendet 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska under året arbeta fram en ny taxa för nämndens 
arbetsområde enligt SKL:s nya behovsstyrda taxemodell.  

Arbetsordning 

Förankringsprocessen  
22 maj: Förstå taxan och lita på schabloner  
 

September: 
Förankra taxan i miljönämnden i mellersta Bohuslän och samhällsbyggnadsnämnderna i Lysekil 
och Munkedal.  
Workshop på miljönämnden på förmiddagen 2019-09-25. 

Oktober:  
Beslut i miljönämnden om ny taxa. 

November: 
Beslutas i Kommunfullmäktige i Lysekil och Munkedal 

December:  
Besluta om avgiftsnivåer och taxan i miljönämnd  
Förankra, förklara och kommunicera avgifter med verksamhetsutövare  
 

Förvaltningens arbete: 
1. Skapa en delegationsordning  
2. Se över handläggningskostnaden per timme  
3. Kontrollera taxebestämmelserna  
4. Fylla i taxebilaga 1, 2 och 3 och ge förslag på avgiftsnivåer. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar om att ställa sig bakom att miljöenheten tar fram 
förslag till ny taxa för beslut i kommunfullmäktige i december 2019 samt att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till arbetsplan. 
 

Kopia skickas till 

Kommunfullmäktige 
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MN § 46   

 
Strandskyddstillsyn 2019 

Beskrivning av ärendet 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) har, sedan nämnden bildades 2013, 
haft tillsynsansvaret inom strandskyddat område i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. 
Sedan dess har nämnden fått in ett flertal klagomål som initierat tillsynsärenden. Hanteringen av 
dessa ärenden har av olika anledningar inte skett på ett tillfredställande sätt. För att komma igång 
med strandskyddstillsyn har miljöenheten valt att gå med i miljösamverkans tillsynskampanj för 
planerad strandskyddstillsyn 2019. Kampanjen är en del i ett större projekt som miljösamverkan 
driver gällande strandskyddstillsyn.  
 
Tillsynskampanjen innebär att de myndigheter som ansvarar för strandskyddstillsynen i Västra 
Götaland och Hallands län gör tillsyn samtidigt under perioden den 1 juni till 31 oktober 2019. 
Syftet med tillsynskampanjen är att ge kraft och effektivitet till myndigheterna i Västra Götaland 
och Halland att driva planerad strandskyddstillsyn. Sammanlagt har 27 kommuner (22 kontor) 
meddelat intresse av att delta i kampanjen. En samlad insats ger större genomslag mot allmänhet 
och verksamhetsutövare.  
 
Miljöenheten har räknat med sammanlagt 3 veckors arbete för två handläggare med start vecka 23. I 
projektet ingår förberedelsearbete, platsbesök, kommunicering och eventuella förelägganden men 
efterarbete, så som uppföljning av förelägganden, är inte inräknat i kampanjen. 

Prioriteringsordning 

Miljöenheten anser att projektet i första hand behöver prioritera pågående ärenden före nya 
tillsynsobjekt. Alla pågående ärenden har initierats i modern tid, det äldsta är från 2014. Högsta 
prioritet får de ärenden som har störts påverkan på strandskyddets syfte. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar om att ställa sig bakom att miljöenheten deltar i 
miljösamverkans tillsynskampanj samt förvaltningens förslag till prioriteringsordning. 
 

Kopia skickas till 

Sotenäs - sbf@sotenas.se 
Munkedal - munkedal.kommun@munkedal.se 
Lysekil - registrator@lysekil.se 
 

  

 

mailto:sbf@sotenas.se
mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
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MN § 47 

 
Information - Evenemang 2019 
Miljöchefen informerade om miljöenhetens arbete som remissinstans gällande ansökningar som 
kommer in till polisen. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 
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MN § 48  

 
Information - Påskfyrar 2019 
Miljöhandläggaren informerade om hur det förberedande arbetet med påskfyrar 2019 har fortgått 
och hur platserna för påskfyrarna såg ut vid efterkontrollen. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
 
 
 

Skickas till 
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MN § 49 

 
Utbildning - Taxan 
Miljöchefen informerade nämnden om hur arbetet går till gällande nya taxan som skall börja gälla 
2020. Sekreteraren skickar ut en länk där ledamöterna kan läsa om den behovsstyrda taxan på 
SKL´s hemsida. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
 

 

 

Skickas till 
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