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kl. 14:00-18:10

Beslutande

Susanna Nerell (C) (ordförande)
Camilla Stensson (S) (vice ordförande)
Johan Larsson Utter (S)
Per-Gunnar Bernhult (M)
Björn Albinson (KD)
Amanda Andersson (MP)
Boris Jernskiegg (SD) §67, §§69-75
Gunnar Tiselius (S) ersätter Eva Helgesson (S)
Andreas Benkel (L)

Ej tjänstgörande
ersättare

Margareta Gustafsson (S)
Carl Henrik Andersson (C)
Thomas Thim (M)
Anna-Karin Knight (L)

Övriga deltagare

Boris Jernskiegg (SD) §68
Fredrik Linusson (Tf förvaltningschef) §67
Marie Berghult (Avdelningschef Miljö och Vatten)
Helena Ingvarsson (Avdelningschef Livsmedel och Hälsa) §§67-70
Peter Porss (Nämndsekreterare)
Per Reinholdtzon (Miljöskyddsinspektör) §67
Johanna Karlsson (Miljöskyddsinspektör) §67
Charlotta Larsson (Miljöskyddsinspektör) §67
Sture Alexandersson (Miljöskyddsinspektör) §67

Utses att justera

Camilla Stensson (S)

Justeringens plats och
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Protokollet justeras digitalt.
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Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

5

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2020-12-15

§ 68 2020.031 MN

Budget 2021-2023 Miljöskyddsnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd upprätta en budget för de
kommande tre åren.
Miljöskyddsnämndens budget utgår från den av fullmäktige beslutade budgeten för Alingsås
kommun 2021-2023. Budgeten omfattar nämndens mål, beskrivning av ekonomiska
förutsättningar och investeringsbudget för de kommande fem åren, personalavsnitt samt en
internkontrollplan framtagen utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys.
Budgetdokumentet pekar ut färdriktningen för Miljöskyddsnämndens samtliga verksamheter
under planperioden och är det dokument, genom vilket Miljöskyddskontorets verksamhet
följs upp och utvärderas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 8 december § 55 och beslöt
att föreslå miljöskyddsnämnden att anta budgeten enligt miljöskyddskontorets förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsförslag
Susanna Nerell (C) föreslår att på sidan 11, punkt 3 och i kolumn "Vad ska kontrolleras" så
byts texten "60%" ut till "minst 65%".
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Susanna Nerells ändringsförslag och finner
att Susanna Nerells ändringsförslag bifalls.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar anta budget för Miljöskyddsnämnden 2021-2023 med följande
ändring att på sidan 11, punkt 3 och i kolumn "Vad ska kontrolleras?" så byts "60%" till "minst
65%".
Deltar inte i beslut
Boris Jernskiegg (SD) deltar inte i beslut av ärendet.
Expedieras till
KS
Paragrafen är justerad
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§ 69 2020.034 MN

Återrapportering efter miljöbalkstillsyn av LS
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomför regelbundet uppföljning och utvärdering av kommunernas
miljöbalkstillsyn och Alingsås kommun hade besök och genomgång av sin tillsyn 1 april
2020. En slutrapport kom till miljöskyddsnämnden den 4 juni 2020 där en lång rad positiva
förhållanden konstaterades bl.a. att Alingsås bedriver en väl fungerande verksamhet med
tillgång till erfaren, kompetent och engagerad personal, att tillsynen präglas av samsyn och
god kvalitet, att nämnden fattar de beslut om förelägganden och förbud som krävs, att både
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen säkerställer en oberoende tillsyn,
att lagstiftningens krav enligt miljötillsynsförordningen uppfylls m.fl. punkter (se
Länsstyrelsens rapport dnr 503-7765-2020).
Länsstyrelsen lyfte även upp två punkter om brister och risker samt lämnade ett antal
rekommendationer.
Länsstyrelsen anser att kommunen i form av ansvarig nämnd och kommunledning bör arbeta
för att förbättra verksamheten i de fall där de framfört synpunkter och att följande ska
rapporteras senast den 1 januari 2021.
1. Länsstyrelsen önskar ta del av behovsutredning och tillsynsplan för 2021.
2. Länsstyrelsen önskar ta del av en uppdaterad taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
3. Hur nämnd och förvaltning ställer sig till Länsstyrelsens noterade brister och
rekommendationer i rapporten.
Förslag till miljöskyddsnämndens yttrande, Länsstyrelsens rapport samt kompletterande
bilagor till Länsstyrelsen bifogas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 8 december, § 57, och beslöt
att föreslå miljöskyddsnämnden att anta miljöskyddskontorets förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsförslag
Amanda Andersson (MP) föreslår att hela texten på sidan 2 i bilaga 1 under rubriken
"Nuvarande organisationsform bör värnas även i framtiden..." ersätts med följande text;
"Svar: Det pågår en utredning av organisationen. Vi återkommer i början av 2021 med mer
information kring eventuell ny organisation."
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Amanda Anderssons ändringsförslag och
finner att Amanda Anderssons förslag bifalls.
Beslut
Förslaget till yttrande och återrapportering till Länsstyrelsen antas av miljöskyddsnämnden
med ändringen att hela texten på sidan 2 i bilaga 1 under rubriken "Nuvarande
organisationsform bör värnas även i framtiden..." ersätts med;
"Svar: Det pågår en utredning av organisationen. Vi återkommer i början av 2021 med mer
information kring eventuell ny organisation."
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Expedieras till
Länsstyrelsen VG
Paragrafen är justerad
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§ 70 2020.029 MN

Handlingsplan våldsbejakande extremism (E 2020-2588)
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Kommunstyrelsen
har därför tagit fram riktlinjer för arbetet utifrån den nationella samordnarens övergripande
avgränsningar, definitioner och åtgärdsområden. Till riktlinjerna ska alla kommunens
nämnder och bolag ta fram handlingsplaner. Handlingsplanerna ska uppdateras en gång per
år eller vid behov.
Beredning
Förvaltningens yttrande
I kommunstyrelsens riktlinjer definieras tydligt vad som avses med våldsbejakande
extremism, hur den kan upptäckas och vart man som medarbetare och boende i kommunen
ska vända sig med en orosanmälan. I den uppdaterade handlingsplanen för
miljöskyddsnämnden ligger fokus på interna rutiner som ska hjälpa medarbetarna att
upptäcka eventuella tecken på våldsbejakande extremism i sin tjänsteutövning.
Beslut
Miljöskyddsnämnden antar förvaltningens handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande
extremism enligt bilaga.
Expedieras till
KS
Paragrafen är justerad
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§ 71 2020.032 MN

Attesträtt 2021
Ärendebeskrivning
Attestroller
De kontrollansvariga har 2 olika attestroller: godkännare och beslutsattestant, där
beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen.
Beslutsattest innebär att behörig person skriftligt (varaktigt med bläck) eller elektroniskt
intygar att fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts och är ett slutligt
godkännande av betalningsunderlaget.
Beslutsattestanten har ansvar för hela kontrollkedjan och ansvarar därmed för att
kontrollmomenten har fördelats till rätt personer och att kontrollerna utförs. Det är också
beslutsattestanten som föreslår godkännare, men beslut sker av nämnd alternativt på
delegation.
Beslut om att utse attestanter
Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant till förvaltningschef.
Beslutsattest knyts i normalfallet till koddelen ansvar. Därtill kan ersättare utses.
Vem kan utses till beslutsattestant?
För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Alingsås kommun eller vara
förtroendevalda i Alingsås kommun. Om särskilda skäl finns kan nämnden besluta om att en
annan än anställd/förtroendevald kan attestera.
Rapportering och meddelande av beslut
Uppdrag som beslutsattestant och ersättare ska meddelas attestanterna. Besluten över
utsedda beslutsattestanter ska fortlöpande meddelas kommunledningskontorets
ekonomiavdelning genom att protokollutdrag översändes.
Dokumentation av attesträtter – attestlista
Förteckningen över attestanter skall innehålla uppgift om samtliga attestanter inom
nämndens ansvarsområde. Av listan ska framgå förutsättningar för attesträtten, tex
kodintervall, beloppsgränser mm.
Årligen upprättas en ny attestlista som ersätter den gamla. Däremellan kan kompletterande
beslut om nya attestanter fattas. Återkallande av beslut sker när nytt beslut fattas för det nya
året och under året genom kompletterande beslut.
Attestlista upprättas av respektive förvaltning. Attestlistan inklusive kompletterande beslut
ska alltid finnas tillgänglig på kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tillsammans med
eventuella tilläggsanvisningar från nämnden.
Förslag med förteckning av attestanter enligt ovanstående krav bifogas enligt bilaga.
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Beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner beslutsattestanter och deras ersättare, godkännare,
kodintervall (ansvar i kombination med verksamhet), samt attestbelopp, enligt bifogad
förteckning.
Expedieras till
MK
Paragrafen är justerad
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§ 72 2020.035 MN

Val av ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott efter Holger
Andersson (L) 2019-2022 (E 2020-2889)
Ärendebeskrivning
Holger Andersson (L) har 28 november 2020, § 150, avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
miljöskyddsnämnden. Han var även ersättare i arbetsutskottet och nu behöver den platsen
fyllas.

Förslag till beslut på sammanträdet
P-G Bernhult (M) föreslår Andreas Benkel (L) som ersättare i arbetsutskottet efter Holger
Andersson (L).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Andreas Benkel (L) kan väljas till ersättare i arbetsutskottet och finner
att så är fallet.
Beslut
Andreas Benkel (L) ersätter Holger Andersson (L) som ersättare i arbetsutskottet.
Paragrafen är justerad
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§ 73 2020.016 MN

Utnämnande av nytt dataskyddsombud och entledigande av
dataskyddsombud (E 2020-1626)
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska
utse dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
dataskyddsförordningen.
Våren 2020 tecknade Alingsås kommun ett avtal med Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) som innebär att GR tillhandahåller dataskyddsombud för Ale
kommun, Alingsås kommun, Härryda kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun,
Partille kommun, Stenungsunds kommun samt Öckerö kommun.
Den 9 juni 2020 § 29 utsåg miljöskyddsnämnden Madeleine Wäli som dataskyddsombud
tillsammans med Johan Borre.
Den 23 november 2020 § 180 beslutade kommunstyrelsen att utse Johan Bergström som
dataskyddsombud för kommunstyrelsen samt att entlediga Madeleine Wäli från sitt uppdrag
som dataskyddsombud från och med 12 januari 2021.
Miljöskyddskontoret föreslår, med anledning av att Madeleine Wäli kommer ersättas av
Johan Bergström, att Madeleine Wäli entledigas från sitt uppdrag och att Johan Bergström
utses till dataskyddsombud för miljöskyddsnämnden.
Beslut
1. Johan Bergström utses som dataskyddsombud för miljöskyddsnämnden från och med den
12 januari 2021.
2. Madeleine Wäli entledigas som dataskyddsombud för miljöskyddsnämnden från och med
den 12 januari 2021.
Expedieras till
GR, Datainspektionen, dataskyddsombud, kommunjurist, informationssäkerhetsansvarig
Paragrafen är justerad
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§ 74 2020.001 MN

Delegerade beslut 2020
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 535/20-605/20 har fattats sedan förra sammanträdet och är redovisade i
bilaga. En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats
och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen.
Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens
sammanträden
Beslut
Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten.
Paragrafen är justerad
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§ 75 2020.002 MN

Meddelanden 2020
Paragrafen är justerad
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