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Anslag/bevis 
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BMN § 44 Val av protokollsjusterare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Michael Henriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 45 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 46 Information strandskyddslagstiftning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tackar för föredragningen och lägger informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrateg Rebecca Retz informerar om strandskyddslagstiftningen och visar delar 

av en webbutbildning om bland annat strandskyddets syfte enligt miljöbalken (7 kap 

26 §) och de särskilda skälen för dispens som återfinns i miljöbalken (7 kap 18 c §). 

Utbildningen som även innehåller frågor och svar (självtest) finns på 

www.strandskyddsdelegationen.se 

Välj exempelvis Utbildningar - Webbutbildningar – Introduktion. En rad olika 

kapitel och fördjupningar finns att ta del av på strandskyddsdelegationens hemsida. 

__________  
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BMN § 47 Behovsutredning avseende miljö-
enhetens verksamhet (dnr E 2019-301) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta behovsutredning för år 2020-2022 

avseende miljöenhetens verksamhet. 

Nämnden uppdrar åt miljöenheten att presentera en lista över objekt, för 

diskussion vid nämndens sammanträde i augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Den tillsyn som utförs ska åstadkomma en god miljö, i dag och i framtiden, samt 

säkra livsmedel. För att uppnå det är det viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är 

störst. En förutsättning för prioritering är att ha en uppfattning om hur stort behov 

det finns inom olika delar. 

Miljöenheten har utrett resursbehovet inom bygg- och miljönämndens verksamhet 

avseende myndighetsutövning utifrån miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens 

område. I behovsutredningen ingår inte sådant arbete som utförs vid miljöenheten 

men ligger under kommunstyrelsens ansvar. 

Resursbehovet presenteras utifrån Sveriges Kommuner och Landstings modell för 

kommunala behovsutredningar. 

Behovsutredningen sorterar tillsynsbehovet i fyra kategorier: 

- styrd tillsyn, 

- behovsprioriterad tillsyn, 

- händelsestyrd tillsyn, samt 

- skattefinansierad tillsyn. 

Behovsutredningen utgör grund för kommande verksamhetsplanering. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Anna Rangfeldt 2019-05-07 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 48 Yttrande och återrapportering 
avseende Länsstyrelsens uppföljning av 
miljöbalkstillsynen (dnr E 2018-87) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att, som svar på Länsstyrelsens i Västra 

Götaland begäran om yttrande och återrapportering avseende uppföljning av 

miljöbalkstillsyn i Åmåls kommun hösten 2018, skicka in följande dokument: 

- Kommentar till Länsstyrelsens bedömningar enligt bilaga 

- Delegeringsreglemente (dnr E 2019-300) 

- Tillsynsplan 2019 (dnr E 2018-736) 

- Behovsutredning 2020-2022 (dnr E 2019-301) 

- Bygg- och miljönämndens beslut 2019-02-19 (BMN § 21) Äskande om 

personalresurser till miljöenheten 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-17 (KF § 75, dnr KS 2019/116) Äskande 

om personalresurser till miljöenheten från bygg- och miljönämnden 

- Kommunstyrelsens beslut om utredningsdirektiv för utredning av samverkan 

mellan Säffle och Åmåls kommuner inom bygg- och miljöområdena 2019-01-16 

(KS § 12, 2019-01-16, dnr KS 2018/253). 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen noterade vid sin uppföljning av miljöbalkstillsyn i Åmåls kommun, 

23 oktober 2018, en del brister i nämndens verksamhet som innebär att nämnden 

inte uppfyller kraven i miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13).  

Syftet med uppföljningen är att bedöma om den operativa tillsynen genomförs 

enligt miljöbalken och om de krav som anges i miljötillsynsförordningen uppfylls. 

Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ tillsyn i hela landet.  

Vid uppföljningen granskas planeringen av tillsynen utifrån miljötillsynsförord-

ningens regler, de organisatoriska förutsättningarna att genomföra en oberoende 

tillsyn samt det praktiska genomförandet av tillsynen. 

Uppföljningen utgår från tre huvudfrågor: 

1/ Finns en planerad verksamhet och följs det som planeras? 

2/ Vad blir effekten av myndighetens genomförande av planen? Genomförs den 

planerade verksamheten så att den har den effekt som myndigheten avser och 

uppnås myndighetens mål och planerade resultat enligt planen? 

3/ Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenliga för att uppfylla 

kraven?  
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Länsstyrelsens utvärdering och rapport från uppföljningen inkom till kommunen 

den 6 december 2018. I dessa dokument redogör länsstyrelsen för vad som grans-

kats och hur man bedömt det som framkommit vid granskningen. Såväl positiva 

förhållanden, noterade brister och risker samt rekommendationer framgår.  

Länsstyrelsen vill ta del av reviderad delegationsordning, tillsynsplan för 2019, 

treårig behovsutredning samt svar på hur kommunen ställer sig till de brister och 

rekommendationer som länsstyrelsen redovisat i sin utvärdering. Då nämndens 

sammanträde, där flera punkter som ingår i svaret till länsstyrelsen ska behandlas, 

infaller den14 maj har nämnden beviljats förlängd svarstid till och med den 1 juni 

2019. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Anna Rangfeldt 2019-05-07 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 49 Remissvar: Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden har utifrån sina ansvarsområden inget att erinra kring 

föreslagna förändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter är från 2012. Innehåll och text 

behöver revideras. 

Bygg- och miljönämnden har fått förslag till förändringar på remiss. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljö och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson 

daterad 2019-05-06 

- Förslag till ändringar från kanslichef Björn Skog daterad 2019-04-17 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Björn Skog 

__________  
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BMN § 50 Revidering av Delegeringsreglemente 
avseende miljöenhetens verksamhet 
(dnr E 2019-300) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta reviderat Delegeringsreglemente 

avseende miljöenhetens verksamhet med ikraftträdande från och med dagens 

datum. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen genomförde den 23 oktober 2018 en uppföljning av miljöbalkstill-

synen och livsmedelstillsynen i Åmåls kommun. Länsstyrelsen påtalade då bland 

annat att delegeringsreglementet hänvisar till en del gammal lagtext. 

Delegeringsreglementet är ett levande dokument som behöver hållas aktuellt och 

anpassas till nämndens aktuella ansvarsområden och förvaltningens organisation. 

En översyn har gjorts och hänvisningar till lagtext har uppdaterats. Några mindre 

ändringar föreslås vad gäller rubriksättning och disposition för att dokumentet ska 

bli lättare att läsa. Några punkter föreslås tillkomma och några föreslås utgå. Till-

kommande är bland annat punkt om strandskyddsdispens, sanktionsavgift enligt 

livsmedelslagen, tillsyn av receptfria läkemedel, miljösanktionsavgift. Utgår gör 

taxa för uppdragsverksamhet. Inom vissa ärenden har delegat ändrats/lagts till, 

exempelvis gällande yttrande till länsstyrelsen om vattenverksamhet föreslås att 

lägga till miljöstrateg som delegat. 

Punkten 3.7 i utsänt förslag ändras enligt nämndens önskemål för ökad tydlighet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt 2019-05-07 

- Förslag till reviderat delegeringsreglemente 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 51 Internkontrollplan 2019 
(dnr E 2019-290) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta Internkontrollplan 2019. Processer som 

ska följas upp är: 

- Rutin för hantering av bygglov inom detaljplan (tillväxtenheten) 

- Rutin för inspektion av livsmedelsanläggning (miljöenheten) 

- Registrering och bekräftelse av inkomna handlingar i ECOS 2 (miljöenheten).  

Uppföljning ska ske på nämndens sammanträde i november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi, säkerställa att 

lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. Reglerna för intern 

kontroll finns i kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll. 

I arbetet med 2019 års internkontrollplan har tillväxtenheten och miljöenheten 

tagit fram en så kallad bruttolista med ett antal tänkbara processer. Utifrån listan 

föreslås nämnden välja 3-5 rutiner som ska ingå i internkontrollplan 2019. 

Genom att besluta om antagande av internkontrollplan för 2019 och uppföljning 

av valda rutiner bidrar nämnden till att öka måluppfyllelsen i nämndens andra och 

tredje inriktningsmål. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till Internkontrollplan 2019 från miljöchef Anna Rangfeldt och 

enhetschef Thomas Carlson daterad 2019-05-14 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

  

__________  
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BMN § 52 Remissvar: Fullmäktiges 
arbetsordning och nämndernas reglementen 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lämnar remissvar enligt följande:  

- Sidan 26, under rubriken Övriga uppgifter, i tillägg till naturvårdsfrågor (ej 

myndighetsutövning) och miljö- och hälsoskyddsfrågor (ej myndighetsutövning) 

bör tre nya punkter tillföras; miljöstrategiska frågor, klimat- och energifrågor, 

miljöövervakning.  

- Sidan 31, andra punktuppräkningen – tillsyn av försäljning av receptfria läke-

medel, ansvaret bör flyttas till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden att ingå i 

avtalet med Dalslands alkohol- och tobaksenhet som för övriga samverkans-

kommuner även handlägger tillsyn av receptfria läkemedel.  

- Sidan 31, andra punktuppräkningen – tillsyn av strålskyddet på solarier i enlig-

het med SSMFS 2012:5 bör ändras till tillsyn av strålskyddet på solarier utifrån 

strålskyddslagstiftningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet ”Kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen” 

ska revideras. Bygg- och miljönämnden har fått förslag till revidering på remiss.  

Sidan 26, tillägg bör göras för en tydligare koppling till grunduppdraget miljöen-

heten har identifierat gentemot kommunstyrelsen. Tre nya punkter bör tillföras: 

miljöstrategiska frågor, klimat- och energifrågor, miljöövervakning. Miljööver-

vakning är grundläggande för miljöarbetet. Det finns en nationell miljöövervak-

ning som ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Kommunen är 

medlem i Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för Västra Sverige som samordnar kon-

trollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Kommunen samarbetar med 

länsstyrelsen kring långsiktiga åtgärder mot försurning; kalkning och effekt-

uppföljning.  

Detta arbete utförs i dag av miljöenheten för kommunstyrelsens räkning och för 

att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och bygg- och 

miljönämnden bör det framgå av reglementet.  

Sidan 31, tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel föreslås flyttas från 

bygg- och miljönämnden till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Tillsynen 

kan då ingå i avtalet med Dalslands alkohol- och tobaksenhet och VAN vidare-

delegera även denna handläggning och tillsyn till handläggarna vid Dalslands 

alkohol- och tobaksenhet. I dagsläget finns i Åmål åtta objekt där tillsyn utförs 

vart annat år. Varje kontroll beräknas ta cirka två timmar (för besök och rapport-

skrivning). Det krävs även en del inläsning av lagar och regler då kontrollen 

samlas och utförs för alla objekt samma år. Vidare krävs en separat taxa för 

området vilket medför arbete kring framtagande och ajourhållande. 
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Bedömningen är att samordningsvinster finns inom detta område och att det vore 

lämpligt att handläggning och tillsyn avseende receptfria läkemedel utförs av 

handläggarna vid Dalslands alkohol- och tobaksenhet.  

Sidan 31, tillsyn av strålskyddet på solarier, i stället för att ange specifik föreskrift 

anges utifrån strålskyddslagstiftningen då föreskrifter ändras/införlivas i andra 

föreskrifter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt 2019-04-26 

- Remissversion 2019-04-02 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Björn Skog 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 53 Budgetuppföljning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för när-

varande och lägger budgetuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning av nämndens budget till 

och med 2019-05-13. 

__________  
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BMN § 54 Rapportering av delegerade beslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Tillväxtenhetens delegationsbeslut till och med 2019-05-06 

- Miljöenhetens delegationsbeslut till och med 2019-05-05 

__________  
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BMN § 55 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Noteras att nämnden ska återkomma till förslag angående tillsyn av Djuphamnen 

vid nästa sammanträde i juni. 

Skickas till 

Miljöenheten 

__________ 


