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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-01-14, kl 14:00 - 15:40

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Britt Wall (S)  
Per-Arne Brink (S) 
Stefan Henriksson (C) 
Malin Östman (M) 
 

Hans Nordlund (M) 
Kent Carlsson (S) 
Christer Hammarqvist (C) § 2

Närvarande 
ersättare

Kajsa Åkesson (M) 
Ulf Nilsson (C)

 

Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 
Per Olsson, miljöchef

Åsa Olsson, sekreterare  
 

Justerare Per-Arne Brink (S)

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2013-01-14 kl. 16:30

Sekreterare   

 Åsa Olsson  
Ordförande   

 Eva Abrahamsson  
Justerare   

 Per-Arne Brink (S)  
 

Anslagsbevis 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2013-01-14 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2013-01-15  -  2013-02-05 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret.

   
 Åsa Olsson  
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Sotenäs kommun
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Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-01-14,kl 14:00 - 15:40

Eva Abrahamsson(M), ordförande Hans Nordlund (M)
Stig-Ame Helmersson (C) Kent Carlsson (S)
Britt Wall (S) Christer Hammarqvist (C) § 2
Per-ArneBrink (S)
Stefan Henriksson (C)
Malin Östman (M)

Kaj sa Åkesson (M)
UlfNilsson (C)
Bo Hallgren, förvaltningschef Åsa Olsson, sekreterare
Per Olsson, miljöchef
Per-ArneBrink (S)

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2013-01-14kl. 16:30

Åsa Olsson

Eva Abrahamsson

Per-ArneBrink (S)

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2013-01-14 är justerat.
Protokolletär anslaget under tiden 2013-01-15 - 2013-02-05
Under anslagstidenkan ärendet överklagasenligt Kommunallagen.
Protokolletförvaras på kommunkontoret.

Åsa Olsson
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MN § 1 

Fastställande av sammanträdestider för miljönämnden i mellersta 
Bohuslän år 2013 

Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Ort och plats för sammanträdena bestäms efterhand och tidpunkten föreslås vara kl. 09:00. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer sammanträdestider för nämnden för år 2013. 
 
Sammanträdesdagar år 2013: 7/2, 18/4, 17/6, 5/9, 28/10, 12/12 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun   
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Sotenäs kommun

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-01-14| §§ 1-3

MN§1
Fastställandeav Sammanträdestiderför miljönämnden i mellersta
Bohuslän år 2013

Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträdensamordnas med tidpunkterna for
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ort och plats för sammanträdenabestäms efterhand och tidpunkten föreslås vara kl. 09:00.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohusläns fastställerSammanträdestiderför nämnden för år 2013.

Sammanträdesdagarår 2013: 7/2, 18/4, 17/6,5/9,28/10, 12/12

Skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Munkedals kommun
Lysekilskommun
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MN § 2 

Antagande av ny delegationsordning för miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

Med anledning av samgåendet av miljöverksamheterna inom Sotenäs, Lysekil och Munkedals 
kommuner och bildandet av en ny gemensam miljönämnd, Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
krävs beslut om ny delegationsordning från nämnden. Befintliga delegationsordningar inom 
respektive kommun upphör att gälla 2013-01-01. 
 
Sotenäs kommun är värdkommun för miljönämnden och förvaltningsorganisationen. Personalen är 
anställd av kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. 
 
Den föreslagna delegationsordningen bygger på de tidigare delegationsordningarna för de tre 
samverkande kommunerna. Den består av två delar: 

• Avsnitt 1-3 som utgör allmänna delegationer för Sotenäs kommun (arbetsgivarfrågor samt 
personal- och ekonomiärenden) som gäller generellt för samtliga verksamheter inom 
Sotenäs kommun. 

• Avsnitt 4-10 som är berör miljönämndens delegation av specifika beslutsärenden till 
miljöorganisationen (verksamhets- och tillsynsfrågor till nämndordförande, underställda 
chefer och personal). 

 
I förslaget till delegationsordningen avses benämningen ”miljöhandläggare” innefatta samtliga de 
tjänstebenämningar som de handläggande tjänstemännen inom miljöenheten har. 
 
Då en personal inom Lysekils kommun, som inte har ingått i verksamhetsövergången arbetar under 
2013 på uppdrag av miljönämnden i mellersta Bohuslän krävs motsvarande delegationsrätt till 
denna handläggare som för övriga. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-01-14 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
• fastställa delegationsordning för miljönämnden i mellersta Bohuslän (daterad 2013-01-14) 
• benämningen ”miljöhandläggare” innefattar samtliga de tjänstebenämningar som de 

handläggande tjänstemännen inom miljöenheten har. 
• under 2013 utvidga delegationerna enligt föreslagen delegationsordning till motsvarande 

handläggare inom Lysekils kommun. 
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Sotenäs kommun

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-01-14| §§ 1-3

MN§2
Antagande av ny delegationsordning för miljönämnden i mellersta
Bohuslän

Med anledning av samgåendet av miljöverksamhetemainom Sotenäs, Lysekiloch Munkedals
kommuner och bildandetav en ny gemensam miljönämnd,Miljönämndeni Mellersta Bohuslän
krävs beslutom ny delegationsordning från nämnden. Befintliga delegationsordningar inom
respektive kommun upphör att gälla 2013-01-01

.

Sotenäs kommun är värdkommun för miljönämndenoch förvaltningsorganisationen.Personalen är
anställd av kommunstyrelsen i Sotenäs kommun.

Den föreslagna delegationsordningenbygger på de tidigare delegationsordningamaför de tre
samverkandekommunerna. Den bestårav två delar:

0 Avsnitt 1-3 som utgör allmänna delegationer för Sotenäs kommun (arbetsgivarfrågorsamt

personal- och ekonomiärenden) som gäller generellt för samtliga verksamheter inom
Sotenäs kommun.

0 Avsnitt4-10 som är berör miljönämndensdelegation av specifika beslutsärendentill
miljöorganisationen(verksamhets-och tillsynsfrågortillnämndordförande, underställda
chefer och personal).

I förslaget tilldelegationsordningenavses benämningen”miljöhandläggare”innefatta samtliga de
tjänstebenämningarsom de handläggande tjänstemännen inom miljöenhetenhar.

Då en personal inom Lysekilskommun, som inte har ingått i verksamhetsövergångenarbetarunder
2013 på uppdrag av miljönämndeni mellersta Bohuslän krävs motsvarande delegationsrätt till
denna handläggare som för övriga.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande201 3-01-14

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt:
0 fastställa delegationsordning för miljönämndeni mellersta Bohuslän (daterad 2013-01-14)
0 benämningen”miljöhandläggare”innefattar samtliga de tjänstebenämningarsom de

handläggande tjänstemännen inom miljöenheten har.
0 under 2013 utvidga delegationemaenligt föreslagen delegationsordning tillmotsvarande

handläggare inom Lysekilskommun.
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Forts. MN § 2  

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
 
 
 

Bilaga 

Delegationsordning för miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2013-01-14  
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Sotenäs kommun

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-01-14| §§ 1-3

Forts. MN § 2

Skickastill

Kommunstyrelsen
Munkedals kommun
Lysekilskommun

Bilaga
Delegationsordning för miljönämndeni mellersta Bohuslän, daterad 2013-01-14
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MN § 3 

Val av ordförande, förste och andre vice ordförande till miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 

Enligt gällande reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän ska nämnden välja bland 
utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande. 
 
Nämnden föreslår följande ledamöter till miljönämnden i mellersta Bohusläns presidium: 
Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Per-Arne Brink (S), förste vice ordförande 
Yngve Larsson (FP), andre vice ordförande 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar utse följande ledamöter till ordförande, förste och 
andre vice ordförande i miljönämnden i mellersta Bohuslän: 
Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Per-Arne Brink (S), förste vice ordförande 
Yngve Larsson (FP), andre vice ordförande 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
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Sotenäs kommun

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-01-14| §§ 1-3

MN§3
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande till miljönämnden i
mellersta Bohuslän

Enligt gällande reglemente för miljönämndeni mellersta Bohuslän ska nämnden Välja bland
utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande.

Nämnden föreslår följande ledamöter tillmiljönämndeni mellersta Bohusläns presidium:
Eva Abrahamsson(M), ordförande
Per-ArneBrink (S), förste vice ordförande
Yngve Larsson (FP), andre vice ordförande

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutarutse följande ledamöter tillordförande, förste och
andre Vice ordförande i miljönämndeni mellersta Bohuslän:
Eva Abrahamsson(M), ordförande
Per-ArneBrink (S), förste vice ordförande
Yngve Larsson (FP), andre vice ordförande

Skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Munkedals kommun
Lysekilskommun
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