1

Protokoll
Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
2019-01-22

2
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Plats och tid

Gesällen, Sveagatan 12, Alingsås
kl. 13:30-16:30

Beslutande

Staffan Albinsson (C) (ordförande)
Camilla Stensson (S) (vice ordförande)

Övriga deltagare

Maria Jacobsson (Förvaltningschef)
Anna Ebbesson (Avdelningschef Livsmedel/Hälsa) §§2-5
Jenny Leonardsson (Kommunekolog) §§2-4
Peter Porss (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Camilla Stensson (S)

Justeringens plats och
tid

Miljöskyddskontoret , 2019-01-29 13:00

Sekreterare

......................................................................................................
Peter Porss

Ordförande

................................................……………………………………….
Staffan Albinsson (C)

Justerande

................................................……………………………………….
Camilla Stensson (S)

Paragrafer

§§1-7

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
2019-01-22

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-01-30

Datum för anslags
nedtagande
Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12, Alingsås

2019-02-21

.................................................
Peter Porss
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§1

Information
Ärendebeskrivning
 Inf sekreterare
 Inf förvaltningschef
o 2 utbildningstillfällen för nämnden med jurist, 26/2 och 4/4.
o Kontinuerlig information till nämnden.
o Verksamhets- och tillsynsplan och flerårsstrategin kommer i februari och
bokslut 2018, dragning KSAU
 Inf övriga
 Avlopp
 Hälsoskydd
 Dricksvatten
Paragrafen är justerad
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§ 2 2019.005 MN

Naturvårdsprogram 2020 (MR 2019-0011)
Ärendebeskrivning
Ärendet bordläggs.
Paragrafen är justerad
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§ 3 2018.027 MN

Uppdragsbeskrivning för vattensamordningsgruppen (MR 2018-2449)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15 § 29 Uppdragsbeskrivning för
Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår det att en revidering ska
ske senast januari 2019, och därefter vart fjärde år.
Beredning
Vattensamordningsgruppen har arbetat i nuvarande form i ungefär ett och ett halvt år. Inför
revidering av uppdragsbeskrivningen genomfördes en workshop i syfte att utvärdera vilka
behov som finns framöver. Det framkom att det finns ett behov av en rad olika arbetsgrupper
och att det för att kunna tillsätta arbetsgrupper behövs en styrgrupp med insatta chefer som
kan disponera personella och ekonomiska resurser. Vid vattensamordningsgruppens möten
har det blivit synligt att representanterna i gruppen anser sig ha för lite tid emellan mötena för
att kunna driva och följa upp de frågor som kommer upp vid mötena.
En ny uppdragsbeskrivning arbetades fram under hösten 2018 och miljöskyddsnämnden
beslutade den 26 oktober 2018 att detta förslag skulle skickas ut på remiss till berörda
nämnder (SBN, TK, KS). Remissvar har inkommit från SBN och TK.
Samhällsbyggnadskontoret har svarat att en handläggare från bygglov inte bör ingå då
frågorna är av övergripande och strategisk karaktär, däremot skulle en resurs från
planavdelningen kunna ingå som en del i arbete med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-17 att avvakta med beslut om medverkan i
vattensamordningsgruppen till dess att nämnden har antagit flerårsstrategi för 2019-2021.
Tekniska nämnden (2018-12-18) ställer sig positiva till vattensamordningsgruppens nya
utformning inklusive förslaget gällande styrgrupp. Tekniska förvaltningen ämnar bidra med 1
representant från VA-avdelningen till att medverka i vattensamordningsgruppen.
Båda nämnderna anger att de vill avvakta med resurser till arbetsgrupper tills behoven är
identifierade och tydligt definierade.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på jorden, genom att arbeta
tillsammans över förvaltningsgränserna kan vi synliggöra behov och skapa förutsättningar för
att arbeta mot gemensamma lösningar och åtgärder. Miljöskyddskontoret ser därför att det
finns ett behov av en grupp som representeras av resurser från VA (VA-ingenjör), plan
(planarkitekt), miljö (enskilda avlopp/miljöfarliga verksamheter) såväl som KLK (miljöstrateg
och exploateringsingenjör). En styrgrupp skulle innebära att cheferna på de olika
avdelningarna blir mer insatta i arbetet med vattenförvaltningen och kan stötta i arbetet mot
bättre vattenkvalitet.
Miljöskyddskontoret anser att vatten är en viktig resurs och att vattenfrågorna behöver lyftas
och arbetas vidare med. Därför bör arbetet med vattensamordningsgruppen fortsätta, även
med de begränsade resurser som nämnderna har beslutat vara tillgängliga.
Vattensamordningsgruppen kommer att ta fram konkreta behovsbeskrivningar för
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arbetsgrupper, som därefter får förankras hos berörda nämnder. Om en styrgrupp inte anses
vara det lämpligaste sättet för cheferna att stötta vattensamordningsgruppens arbete,
behöver det utredas vidare hur detta ska ske.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden beslutar att Vattensamordningsgruppen fortsätter arbeta övergripande
och strategiskt med vattenfrågorna i kommunen, med tilldelade resurser.
Expedieras till
SBN, KS
Paragrafen är justerad
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§ 4 2018.028 MN

Uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgruppen (MR 2018-2450)
Ärendebeskrivning
En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten
och många olika förvaltningars ansvarsområden. Det finns därmed ett behov av en
förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan mötas och skapa
samsyn.
Beredning
Kommunens övergripande mål är en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. I
Alingsås kommun ska den biologiska mångfalden, i marker och vatten såväl som i den
bebyggda miljön, främjas genom att stärka befintliga grönstrukturer samt beakta
ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden (Tillväxtprogram 2016-2025).
Naturen berörs i arbetet inom många olika nämnder och förvaltningar. Bland annat
Kommunstyrelsen och därmed kommunledningskontoret har det övergripande strategiska
ansvaret och fattar beslut om mål och visioner för hur Alingsås kommun ska utvecklas, vilka
mark- och vattenområden som ska exploateras och vilka som ska skyddas och bevaras,
samt för kommunens övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar.
Tekniska och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel av parker och kommunens
naturområden och för plan- och byggärenden. Miljöskyddsnämnden ansvarar för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, däribland tillsynen av skyddad natur. Kultur- och
utbildningsnämnden ansvarar för friluftsfrågor och fritidsverksamheter.
Miljöskyddsnämnden beslutade 26 oktober 2018 att det framtagna förslaget till
uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen skulle skickas ut på remiss till berörda nämnder
(SBN, TN, KFN, KS). Svar har inkommit från SBN, TN, KFN.
Samhällsbyggnadskontoret anser att en bygglovshandläggare inte bör ingå då frågorna är av
övergripande och strategisk karaktär, en resurs från planavdelningen skulle kunna ingå som
en del i arbetet med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (2018-12-18)
att avvakta med beslut om medverkan i naturvårdsgrupp till dess att nämnden har antagit
flerårsstrategin för 2019-2021.
Tekniska nämnden beslutade (2018-12-17) att tillstyrka bildandet av en naturvårdsgrupp och
har under år 2019 personella resurser omfattande 80 arbetstimmar att avsätta. Därefter tas
nytt beslut avseende personella resurser inför varje år.
Kultur- och fritidsnämnden har (2018-12-17) gjort bedömningen att man kan ställa de
resurser till förfogande som föreslås när det gäller arbetet i naturvårdsgruppen (40h/år) samt
i den styrgrupp i vilken verksamhetschef deltar i (fyra möten per år samt vid behov).
När det gäller resurser till arbetsgrupper har samtliga nämnder beslutat att avvakta tills
respektive flerårsstrategi för 2019-2021 är färdiga och tills arbetsgrupper är identifierade och
definierade.
Justerandes sign
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Miljöskyddskontorets synpunkter
Naturen och dess förvaltning berör kommunens samtliga verksamheter. Det finns därmed ett
behov av en kommunövergripande naturvårdsgrupp, där naturvårdsfrågor kan diskuteras ur
olika perspektiv, skapa samsyn och driva naturvårdsfrågorna mot en mer hållbar utveckling
för hela kommunens verksamhet och dess invånare.
Miljöskyddskontoret anser att naturvårdsfrågorna är viktiga och att en Naturvårdsgrupp
därmed bör bildas även med de begränsade resurser som idag har tilldelats från de olika
förvaltningarna. Arbetsgrupper får arbetas fram och beslutas om separat när dessa är
identifierade och tydligt definierade. Vad gäller en styrgupp så finns det ett behov av insatta
chefer som begriper sig på frågorna. Om en styrgrupp inte anses vara det lämpligaste sättet
för cheferna att stötta vattensamordningsgruppens arbete, behöver det utredas vidare hur
detta ska ske.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden beslutar att bilda en Naturvårdsgrupp utifrån tillgängliga resurser.
Expedieras till
SBN, KUN, KS
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-01-22

§ 5 2019.003 MN

Kontrollplan för livsmedelskontroll 2019-2022 (MR 2019-0067)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden ansvarar för livsmedelskontrollen i Alingsås kommun och ska upprätta
en kontrollplan för hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls
av nämnden. Denna kontrollplan ska ingå som en del i den nationella kontrollplanen som ska
upprättas enligt EG-förordningen 882/2004. Kontrollplanen ska vara fyraårig.
Beredning
Miljöskyddskontoret har upprättat en kontrollplan som omfattar perioden 2019-2022 med
tyngdpunkt på 2019. Planen innehåller fokusområden och mål för den offentliga kontrollen.
Den beskriver också hur kontrollen ska genomföras.
I planen framgår vilka mål miljöskyddsnämnden arbetar för att nå. Den visar också vilka
operativa mål nämnden fokuserar på under 2019 och tydliggör vad som ska göras för att
bidra till att de nationella målen uppfylls.
Planen visar vilka projekt som ska genomföras under året och hur nämnden arbetar för att
upprätthålla hög och ändamålsenligt kompetens samt samordning med andra myndigheter.
Tiden för planerad kontroll är beräknad genom riskklassning av varje livsmedelsanläggning.
Riskklassningen utförs enligt Livsmedelsverkets vägledning och är baserad på klarlagda
risker i livsmedelsverksamheten, verksamhetens storlek och erfarenhet från kontorets
tidigare kontroller av livsmedelsanläggningen.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden godkänner kontrollplanen för livsmedelskontroll 2019-2022.
Paragrafen är justerad
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§ 6 2019.006 MN

Översyn av reglemente (MR 2019-0119)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 12 november 2018, § 191 lämnat följande förslag till beslut:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-21 att anta KS förslag till beslut (KF § 197, 2014.598
KS).
Då det bland annat kommer ny lagstiftning under året, ny tobakslag som börjar gälla från 1
juli 2019, behöver miljöskyddsnämndens reglemente uppdateras för att överensstämma med
ny lagstiftning.
Miljöskyddsnämnden uppdrar därför åt miljöskyddskontoret att inkomma med ett förslag till
reviderat reglemente till miljöskyddsnämnden senast till nämnden i mars 2019.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att inkomma med ett reviderat förslag
till reglemente för miljöskyddsnämnden senast till nämnden i mars 2019.
Expedieras till
KS, KF
Paragrafen är justerad
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§ 7 2019.004 MN

Delegerade beslut 2019
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 645/18-665/18 och 1/19-23/19 har fattats sedan förra sammanträdet.
Beredning
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
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten.
Paragrafen är justerad
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