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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2021-02-23
Plats och tid

Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås
kl. 14:00-16:45

Beslutande

Susanna Nerell (C) (ordförande)
Camilla Stensson (S) (vice ordförande)
Johan Larsson Utter (S)
Per-Gunnar Bernhult (M)
Amanda Andersson (MP)
Boris Jernskiegg (SD)
Gunnar Tiselius (S) ersätter Eva Helgesson (S)
Carl Henrik Andersson (C) §11 ersätter Björn Albinson (KD)
Andreas Benkel (L)

Övriga deltagare

Maria Standar (Kommundirektör) §10
Fredrik Linusson (Förvaltningschef)
Marie Berghult (Avdelningschef Miljö/vatten) §11
Helena Ingvarsson (Avdelningschef Livsmedel/hälsa) §11
Mika Lindberg (Avdelningschef Ekonomi) §11
Peter Porss (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Camilla Stensson (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§10-11

Sekreterare

Peter Porss
Ordförande

Susanna Nerell (C)
Justerande

Camilla Stensson (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Miljöskyddsnämnden
2021-02-23

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2021-02-24

Datum för anslags
nedtagande
Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12

2021-03-19
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Beslut om sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret
Årsbokslut 2020 (E 2020-803)
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§ 10 2021.006 MN

Beslut om sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret
Ärendebeskrivning
I samband med rekrytering av ny förvaltningschef till miljöskyddsförvaltningen har frågan om
gemensam förvaltning aktualiserats. En utredning har gjorts för att se på förutsättningar och
frågor som rör en gemensam förvaltning som svarar mot både samhällsbyggnadsnämnden
och miljöskyddsnämnden.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 3 februari lämnat följande yttrande:
Efter sommaren 2020 fick förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret och stabschef på
kommunledningskontoret i uppdrag från kommundirektören att utreda hur en
sammanslagning mellan miljöskyddskontoret och samhällsbyggnadskontoret skulle kunna se
ut.
I slutet av november var utredningen klar, i vilken en ny gemensam förvaltningsorganisation
för miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden föreslås. I den nya
förvaltningsorganisationen samlas alla myndighetsbeslut och tillsynsärenden i en avdelning,
vilket innebär att plan- och byggenheterna delar på sig. Miljötillsyn och bygglovsärenden
samlas i en ny avdelning med en myndighetschef/avdelningschef och planenheten
organiseras med gata och park.
Miljöstrategiska teamet delas upp mellan olika enheter och de två enheterna ”Vatten” och
”Ledningsnät” på kretsloppsavdelningen slås samman.
De två nämndernas delegationsordningar kommer att revideras och myndighetschefen
kommer att få direktdelegation från både samhällsbyggnadsnämnden och
miljöskyddsnämnden.
Ärendet om sammanslagning av de två förvaltningarna har samverkats i den centrala
samverkansgruppen (CSG), se bifogat protokoll.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 9 februari, § 10, och
föreslog förslag följande:
1. Miljöskyddsnämnden föreslår att samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret slås
samman till en gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Miljöskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ändrar nämndens reglemente i
enlighet med punkt ett.
Beslut
1. Miljöskyddsnämnden föreslår att samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret slås
samman till en gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.
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2. Miljöskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ändrar nämndens reglemente i
enlighet med punkt ett.
Paragrafen justeras omedelbart
Reservation
Amanda Andersson (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Jag befarar att en sammanslagning av förvaltningarna endast är det första oroande steget.
Genom att slå ihop förvaltningarna är jag rädd för att nästa steg innebär att även nämnderna
slås samman. En sådan sammanslagning skulle radikalt minska politikens möjligheter att
påverka och styra verksamheten.
Jag tror det finns en risk att en sammanslagning kan äventyra kommunens miljöarbete.
Miljöpartiet vill se ett starkt och självständigt Miljöskyddskontor som arbetar med den
lagstadgade myndighetsutövningen samtidigt som det förebyggande miljöarbete växlas upp.

Expedieras till
KS/KF
Paragrafen är justerad
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§ 11 2020.014 MN

Årsbokslut 2020 (E 2020-803)
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen skall ett årsbokslut per 31 december göras. Utöver en ekonomisk
redovisning i årsbokslutet ska nämnden redovisa måluppfyllnad samt hur verksamheten har
fortlöpt under året. Årsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 16 februari lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden redovisar ett minusresultat på -1 840 tkr för 2020.
För att mildra följderna av covid-19 för näringslivet har Alingsås kommun beslutat om ett
10punktsprogram. Beslut togs att kommunen inte skulle ta betalt för den planerade årliga
livsmedelskontrollen. Det negativa resultatet beror främst på minskade intäkter på grund av
ovanstående beslut. Vakanta tjänster har under året resulterat i lägre personalkostnader som
har fått till följd att även intäkterna blivit lägre.
Investeringsutfallet blev totalt 188 tkr lägre än budgeterat.

Beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner årsbokslutet.
Paragrafen justeras omedelbart
Expedieras till
KS
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

