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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 67–76 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  
 Jan-Eric Thorin 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-12 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-18 tas ned 2021-11-08  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Ordförandens bostad/distans Teams kl. 09:00–10:40 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande 

Michael Henriksson (S), 1:e vice ordförande 

Mikael Nilsson (MP) 

Jan-Eric Thorin (L), 2:e vice ordförande 

Anders Bäckström (C) 
 

  
Ersättare Olof Eriksson (S) 

Göran Karlsson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

Martin Nylander (M) 

  
Övriga deltagare Björn Wennerström, enhetschef 

Johanna Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 67-71 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
Niklas Wahlström, klimat- och miljöstrateg, § 69 

Katrin McCann, Dalslands Energi- och miljökontor, § 69 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare, § 70 

Björn Skog, kansli- och utredningschef, § 70 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
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BMN § 70 Nytt system för möteshandlingar 6 

BMN § 71 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2022 (Dnr E 2021-551) 7 

BMN § 72 Verksamhetsplan 2022 avseende bygg- och miljönämnd (Dnr E 2021-557) 8 

BMN § 73 Handlingsplan och rutin för hantering av intressekonflikter, jäv och 

opartiskhet (Dnr E 2018/219) 9 

BMN § 74 Rapportering av delegationsbeslut 10 

BMN § 75 Budgetuppföljning avseende nämndens budget 11 
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BMN § 67 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Jan-Eric Thorin (L) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 68 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med en ändring: Strandskyddsärendet Henriksholm 1:1 utgår 

och behandlas vid en extra nämnd den 14 oktober. 

__________  
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BMN § 69 Grön infrastrukturplan Dalsland 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Katrin McCann, miljöstrateg Dalslands Energi- och miljökontor och Niklas Wahlström, 

klimat- och miljöstrateg i Åmåls kommun presenterar "Grön infrastruktur Dalsland".  

Verktyget bygger på en regional plan framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland men 

har i denna version anpassats lokalt. 

Grön infrastruktur Dalsland är ett planeringsverktyg tänkt att användas i plansyfte på 
kommunal nivå. Verktyget innehåller förslag för att skapa väl fungerande ekosystem 

och livsmiljöer för människor, djur och växtlighet. 

Mer information finns på: naturvardsverket.se/gron-infrastruktur  

__________  
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BMN § 70 Nytt system för möteshandlingar 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tackar för introduktionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare och Björn Skog, kansli- och utredningschef 

medverkar med en introduktion till nytt system för nämndernas möteshandlingar. 

Systemet heter Ciceron Assistenten och är webb baserat, dvs. att det kan nås från 

vilken som helst utrustning med internetuppkoppling - pc, Ipad eller smartphone. 

Nämnden kommer att använda det nya systemet från och med november månad. 

__________  
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BMN § 71 Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2022 (Dnr E 2021-551) 

Bygg- och miljönämndens förslag till nästa instans 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet med ikraftträdande 1 januari 2022. 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa timavgiften för avgiftsår 2022 till 

1 036 kronor per timma.  

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedelsverket bedriver sedan en tid tillbaka ett arbete med att se över och göra om 

den befintliga riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primär-

produktionen. 

Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med ett över-

gångsår 2023 då kontrollmyndigheterna klassar om befintliga verksamheter. 

Med anledning av detta arbete presenterade SKR 2021-09-10 ett nytt underlag för taxa 

inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och material i 

kontakt med livsmedel (FCM). 

Det nya underlaget innebär ett flertal ändringar, bland annat en förberedelse inför livs-

medelsverkets ändringar av klassningsmodellen för livsmedelsanläggningar. Underlaget 
innehåller även en del nyheter, däribland införs efterhandsdebitering av avgiftsuttag för 

nedlagd kontrolltid samt en möjlighet att handla varor under dold identitet vid utredning 

av klagomål. 

Bygg- och miljönämnden har delegation (KF 2020-11-24 § 172) att varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta om timavgiften enligt den procentsats för det innevarande kalender-

året i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webb-

plats i oktober månad. Timavgiften ökar från 1 011 kr/h till 1 036 kr/h för år 2022. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef 2021-10-04 

- Taxebestämmelser för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 72 Verksamhetsplan 2022 avseende bygg- 
och miljönämnden (Dnr E 2021-557) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2022 avseende bygg- och miljönämnden har utarbetats. 

Förslaget och dess inriktningsmål har sin utgångspunkt i de strategiska utvecklings-

områden och strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat om. 

Den detaljerade tillsynsplanen avseende miljö och strålskydd samt kontrollplanen 

avseende livsmedel utarbetas och beslutas separat. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till verksamhetsplan 2022 från enhetschef avseende nämnden (lilla vp) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen  

__________  
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BMN § 73 Handlingsplan och rutin för hantering av 
intressekonflikter, jäv och opartiskhet 

(Dnr E 2018/219) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden fastställer uppdaterad rutin för intressekonflikter, jäv och 
opartiskhet för bygg- och miljönämnden avseende samhällsbyggnadsenhetens 

verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden antog den 17 april 2018, § 35 Handlingsplan och rutin för 
hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet. Den behandlades senast den 18 

februari 2020, BMN § 24. 

Både förtroendevalda och anställda omfattas. Som framgår ska årlig repetition ske 

vid ett nämndsammanträde.  

I denna uppdatering har endast redaktionella ändringar gjorts, såsom enhetens nu 

gällande namn. Ytterligare utdrag från förvaltningslagens §§ 17-18 har lagts till. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef 2021-10-04 

- Uppdaterad handlingsplan/rutin 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 74 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut fattade på delegation rapporteras enligt listor. 

Beslutsunderlag 

- Lista delegationsbeslut miljö till och med 2021-10-04 

- Lista delegationsbeslut plan/bygg till och med 2021-10-05 

__________  
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BMN § 75 Budgetuppföljning avseende nämndens 
budget 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

och lägger budgetuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning av nämndens budget till och 

med 2021-10-12. 

__________  
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BMN § 76 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Karlsson (S) meddelar att nämndens sammanträdestider för 2022 samt årshjul 

för verksamhetsåret 2022 ska antas vid november månads sammanträde. 

__________ 


