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Beslutande
Carlos Rebelo Da Silva (S), ordförande
Lena Hållinder Berglund (S) ersättare för Ann-Christine Hedlund (S)
Göte Andersson (V)
Eva Lejdbrandt (FP)
Andreas Nelin (M) ersättare för Peder Engdahl (M), vice ordförande
Niklas Andersson (C)
Stephan Gyllenhammar (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Tommy Andersson (S)

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Lukas Jonsson, förvaltningsekonom §§ 12-17
Stina Schött, miljöinspektör/samordnare
Jan Sagfors, byggnadsinspektör § 14

2

Miljö- och byggnämndens protokoll

2016-03-08

Innehåll
Information om Miljö- och familjedagen 2016 .................................................................5
Information om åtgärdsföreläggande ................................................................................6
Information om arbete med upphandling av sotning och brandskyddskontroll ................7
Tillsynsplan 2016 miljö- och hälsoskyddstillsyn samt Kontrollplan 2016 –
livsmedelskontroll .............................................................................................................8
Årsrapport 2015 miljö- och byggnämnd ...........................................................................9
Reviderad delegeringsförteckning för miljö- och byggnämden ......................................11
Uppföljning av internkontrollplan 2015 ..........................................................................12
Internkontrollplan 2016 ...................................................................................................14
Diskussion om svarstider på förvaltningen .....................................................................16
Information ......................................................................................................................17
Anmälan om inkomna skrivelser .....................................................................................18
Anmälan av delegeringsbeslut.........................................................................................19

3

Miljö- och byggnämndens protokoll

2016-03-08

§ 12
Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden är anmälda
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 13
Information om Miljö- och familjedagen 2016
Dnr 2016/0020
Sammanfattning
Arbete pågår med förberedelser inför Miljö- och familjedagen 2016. Annonsering av
miljöpriset för att få in nomineringar har skett via posters, kommunens hemsida, och
Facebook. Listan på utställare har utökats och dessa kontaktas under februari-mars. Nytt
för i år är att en mer formell inbjudan skickas ut. Utställare ombeds i denna registrera
sitt intresse via ett webbformulär på hemsidan. Information om inbjudan har också lagts
ut på hemsidan och infosidan, så att potentiella utställare som inte kontaktas av
förvaltningen på egen hand kan anmäla intresse.
Vi hoppas på fler utställare än föregående år. Ambitionen är också att erbjuda andra
aktiviteter och föreläsningar än tidigare år. Bland annat är en föreläsning om solceller
redan inbokad. Vi hoppas på att genom aktiviteter få med temat biologisk mångfald i
trädgården, och hållbar konsumtion. Från förvaltningens del avser vi delta med
information och aktiviteter knutna till avlopp, avfall och konsumtion.
Förfrågan om intresse har också skickats ut till samtliga företag inom avloppsbranschen
som är listade på avloppsguiden.se. Om tillräckligt många är intresserade av att delta
kommer ett område i parken avsättas för utställare inom avlopp. Detta kan vara av
intresse för många kommuninvånare med tanke på den pågående avloppsinventeringen.
Allt annonsmaterial har framtagits i samarbete med kommunikationsavdelningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör daterad den 16 februari 2016
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 14
Information om åtgärdsföreläggande
Dnr 2014/0869
Sammanfattning
Byggnadsinspektör Jan Sagfors informerar om beslut om åtgärdsföreläggande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, sedan flera år, ett ärende på en fastighet vid
Västersjön om ovårdad tomt och olovligt byggda hus.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har muntligt och skriftligt anmodat ägaren att åtgärda
tomten till ett vårdat skick, men inte fått gehör för detta. Därför har beslut om
åtgärdsföreläggande tagits enligt Plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 19 §, att ägaren ska
åtgärda tomten till vårdat skick enligt PBL 8 kap 15 §.
Om inte åtgärden utförs inom utsatt tid kommer ärendet att tas upp för behandling av
beslut om utdömande av vite i miljö- och byggnämnden, som också har rätt att besluta
om att hos Kronofogdemyndigheten begära handräckning med att utföra åtgärden på
den försumliges bekostnad.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 15
Information om arbete med upphandling av sotning och
brandskyddskontroll
Dnr 2016/0184
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har ett avtal med skorstensfejarmästare Göran Björk som löper ut
per 2016-04-01. Arbetet med att förbereda för upphandling av tjänst för sotning och
brandskyddskontroll är startat. Informationen syftar till att beskriva arbets- och
beslutsmoment i arbetet och en bedömd tidplan för desamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 25 februari 2016
Beslut
Miljö- och byggnämnden antecknar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Lena Palm, kommunchef
Pernilla Molin Nord, upphandlare
Carl-Ian Bissmarck, räddningschef
Göran Andersson verksamhetschef räddningstjänsten
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§ 16
Tillsynsplan 2016 miljö- och hälsoskyddstillsyn samt
Kontrollplan 2016 – livsmedelskontroll
Dnr 2016/0171
Sammanfattning
Miljö- och bygglovsavdelningen har tagit fram förslag på tillsynsplan för 2016 samt en
kontrollplan 2016 inom i nämndens ansvarsområden, miljöbalken och livsmedelslagen.
Dessa utgår ifrån behovet av tillsyn, resurser som finns tillgängliga i form av personal
samt beskriver vilken tillsyn som är planerat för 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- hälsoskyddsinspektör daterad den 23 februari 2016
Tillsynsplan 2016; dnr 2016/0171-4
Kontrollplan 2016 (inklusive tabell); dnr 2016/0171-3
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner planerad tillsyn för 2016.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf - Samhällsbyggnadschef, tf miljöchef

8

Miljö- och byggnämndens protokoll

2016-03-08

§ 17
Årsrapport 2015 miljö- och byggnämnd
Dnr 2015/0325
Sammanfattning
De sex kommunfullmäktigesmål som berör miljö-, bygg och räddningstjänsten, uppfylls
i allt väsentligt under året. Nämndens egna mål bedöms likaså bli uppfyllda.
Miljö- och byggnämnden redovisar efter årets utgång ett positivt resultat på +1 235 tkr.
Resultatet innebär att besparingskravet för nämndens verksamheter om 300 tkr har
infriats.
Verksamheten inom myndighetsutövning, PBL redovisar för året ett överskott på +570
tkr. Orsaken till överskottet är förenat med tillståndsfrågor med anledning av
slutförsäljningen av kommunala tomter, för byggnationen i Ekeberg, Ström och
Ryrsboholm.
Verksamheten inom myndighetsutövning, MB inkl. livsmedelstillsyn visar efter andra
tertialet ett överskott på +675 tkr. Orsaken till överskottet är dels vakanser på
inspektörstjänster och dels högre rörliga och fasta intäkter än budgeterat. De
budgeterade intäkterna för året bedöms vara något lågt satta och bidrar till överskottet.
Arbetet med inkommande och händelsestyrda ärenden har prioriterats. Detta har
medfört att den planerade tillsynen inom vissa områden ligger efter plan. Under året har
rekryteringar genomförts.
Klimat- och energirådgivningen har under året fortlöpt enligt plan.
Verksamheten inom hållbar utveckling och kalkning redovisar för året ett resultat i
enlighet med budget.
Räddningstjänsten redovisar efter året ett negativt resultat på -135 tkr. Prognosen vid
nämndens andra delårsrapport pekade på ett underskott om -250 tkr och baserades på en
nyinrättad och tillsatt tjänst som heltidsbrandman från och med juni. Tjänsten inrättades
för att säkra tillräcklig beredskap och bidrar till årets underskott. Resultatet förbättrades
i förhållande till prognosen som en följd av högre intäkter för brandskyddstillsyn och
försäljning än budgeterat.
Räddningstjänsten har gjort 339 räddningsinsatser under året. Av dessa är 105 IVPAuppdrag (i väntan på ambulans), vilket är högre än prognosen och har belastat budgeten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 23 februari 2016
Årsrapport 2015, Miljö och byggnämnden Lilla Edets kommun, dnr 2015/0325-15
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner årsrapporten för 2015.

Beslutet expedieras till
Lukas Johnsson förvaltingsekonom
Peter Jimmefors, ekonomichef
Ingeborg Sylte, tf ekonomichef
Lena Palm, kommunchef
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§ 18
Reviderad delegeringsförteckning för miljö- och byggnämden
Dnr 2015/0004
Sammanfattning
Miljö- och byggnämndens delegeringsförteckning behöver löpande ses över av flera
skäl. Nu aktuell revidering syftar främst till att ge vikarierande livsmedelsinspektör
beslutanderätt som delegat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 29 februari 2016
Lista över delegater inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 2015/0004-11
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidaredelegera beslutsrätten enligt dnr 2015/000411.
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§ 19
Uppföljning av internkontrollplan 2015
Dnr 2015/0003
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighetsoch riskbedömning som gjorts.

Process
Kontrollmoment
rutin/system
Tillsyns- och
kontrollskuld

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Att undersöka om fakturerad Handläggare
tillsyn utförts och hur
rutinerna ser ut för att
upptäcka eventuell
kontrollskuld
Undersöka om rutiner för
Miljöchef
allvarliga händelser samt
krisberedskap (inom
miljöskydds-, hälsoskyddsoch livsmedelsområdet) är
tillräckliga samt hur de är
dokumenterade

1 gång/år

Delegationsbeslut

Kontroll att
Administratör
delegationsbeslut redovisats
i nämnden enligt
delegationsförteckningen

6 gånger/år

Kompetensutveckling

Att undersöka om
kartläggning av personalens
kompetensbehov samt
kompetensplanering sker i
tillräcklig utsträckning

Krisberedskap

1 gång/år

Respektive
1 gång/år
avdelningschef

Rapportering Risktill
bedömning

Klart

Avstämning av Miljöchef
riskbaserade
avgifter och
genomförd
tillsyn.
Jämföra
Förvaltningschef
gällande rutiner
mot aktuell
lagstiftning.

Måttlig

DELVIS

Allvarlig

JA

Stickprov

Respektive
avdelningschef

Måttlig

Genomlysning

Förvaltningschef

Liten

JA
JA
JA
JA
JA
JA
DELVIS

Vid uppföljningen av kontrollmomenten för 2015 kan konstateras att samtliga moment
genomförts men att fortsatt arbete är motiverat inom ramen för Internkontrollplan för
2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 25 februari 2016
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Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef, tf miljö- och byggchef

13

Miljö- och byggnämndens protokoll

2016-03-08

§ 20
Internkontrollplan 2016
Dnr 2016/0174
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighetsoch riskbedömning som gjorts.

Förslag till kontrollplan 2016

Process
rutin/system

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Rapportering
till

Riskbedömning

Tillsyns- och
kontrollskuld

Att undersöka om fakturerad
tillsyn utförts och hur
rutinerna ser ut för att
upptäcka eventuell
kontrollskuld
Kontroll att delegationsbeslut
redovisats i nämnden enligt
delegationsförteckningen

Handläggare

1 gång/år

Avstämning av
riskbaserade avgifter och
genomförd tillsyn.

Miljö- och
byggchef

Måttlig

Respektive
beslutsdelegat

Inför varje
nämndtillfäll
e

Kontroll av rätt att ta
beslut på delegation.

Respektive
Avdelningschef/
Verksamhetschef

Måttlig

Förvaltningschef

Liten

Förvaltningschef

Måttlig

Förvaltningschef

Måttlig

Delegationsbeslut

Markering i
verksamhetssystem av
klar anmälan.
Kompetensutveckling

Rättssäkra beslut

Att undersöka om
kartläggning av personalens
kompetensbehov samt
kompetensplanering sker i
tillräcklig utsträckning

Avdelningschef

Utvärdering av domar och
beslut avseende överprövade
beslut fattade av MBN
(inklusive beslutsdelegater)

Avdelningschef

Utvärdering av domar och
beslut avseende överprövade
beslut fattade av MBN
(inklusive beslutsdelegater)

1 gång/år

Genomlysning vid APT
Vid medarbetarsamtal

tertialvis

Rättsfallsanalys
Kunskapsspridning

Avdelningschef

tertialvis

Redovisning i
tertialrapport/årsrapport
Rättsfallsanalys
Kunskapsspridning
Redovisning i
tertialrapport/årsrapport
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 25 februari 2016
Tilläggsyrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in extern föreläsare
om rättsläget inom respektive arbetsområde.
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S)
förslag.
Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att följa upp de föreslagna områdena under 2016.
2. Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in extern föreläsare om rättsläget inom
respektive arbetsområde.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef, vik miljö- och byggchef
Henrik Olsson, miljö och byggchef
Stina Schött, samordnare
Jennie Jörgensen, samordnare
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§ 21
Diskussion om svarstider på förvaltningen
Dnr 2016/
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden och förvaltningschef Anna Stenlöf diskuterar förvaltningens
svarstider för frågor från medborgare.
Tilläggsyrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): Med anledning av den kritik mot Lilla Edets kommun som
framkom i tv-programmet PLUS (SVT) den 18 februari 2016, uppdrar miljö- och
byggnämnden åt förvaltningschefen att återkomma med en redogörelse av vilka
åtgärder som vidtagits för att informera medarbetare inom nämndens
verksamhetsområde om vilka krav som ställs på kommunen och dess medarbetare
avseende svarstider till allmänheten inom ramen för kommunens serviceskyldighet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S)
förslag.
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden noterar diskussionen.
2. Med anledning av den kritik mot Lilla Edets kommun som framkom i tvprogrammet PLUS (SVT) den 18 februari 2016, uppdrar miljö- och
byggnämnden åt förvaltningschefen att återkomma med en redogörelse av vilka
åtgärder som vidtagits för att informera medarbetare inom nämndens
verksamhetsområde om vilka krav som ställs på kommunen och dess
medarbetare avseende svarstider till allmänheten inom ramen för kommunens
serviceskyldighet.

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf
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§ 22
Information
Sammanfattning
 Miljöinspektör Stina Schött informerar om yrkesambassadörernas besök i
Fuxernaskolan klass 8. Yrkesambassadörerna kommer att inspirera eleverna att
skriva motioner som delges miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden
stöder idén.
 Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf informerar om samverkan mellan
länsstyrelsen och kommunerna i Västra Götalands län.
 Ordförande Carlos Rebelo Da Silva informerar om möte med Mai Lundell från
Rädda Stallarna på Ström.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 23
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KS § 15/2016 – Risk- och sårbarhetsanalys för Lilla Edets kommun 2016-2019

Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 24
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av miljö- och byggnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till miljö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att miljöoch byggnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
miljö- och byggnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § 24).
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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