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Miljönämnden
Datum: 2020-12-10

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt via Teams, Kinnaström, kl. 08.30–12.10

Beslutande S Håkan Andersson, Kinnaström

S Ann-Christine Asp, Kinnaström

C Ragnar Nilsson, via Teams

L Ulf Eriksson, via Teams

M Peter Branshøj, via Teams

MP Anna Stjernström, via Teams

SD Natalia Henriksson, via Teams

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Bengt Johansson, via Teams

C

L

KD

Eva Åberg Andersson, via Teams

Jan Karlsson, via Teams

Martin Arnell, via Teams

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef, via Teams

Kennet Jonsson, miljöchef, viia Teams

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare, Kinnaström

Sara Adams, verksamhetsutvecklare, via Teams

Isabell Westerberg, miljöinspektör § 60, via Teams

Kevin Hine, miljöinspektör § 67, via Teams

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 14 december 2020 kl 08:15

Underskrifter Sekreterare §§  59-69

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Innehållsförteckning

§ 59 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare

3

§ 60 Tillsyn enskilt avlopp 2020 4
§ 61 Nämndplan 2021-2022 5 - 6
§ 62 Miljönämndens tillsynsplan 2021 7
§ 63 Gallringsutredning ersättningsskannade handlingar 8
§ 64 Revidering av miljönämndens delegationsordning

med anledning av överflytt av verksamhet från
socialnämnden till miljönämnden

9

§ 65 Val av granskare av miljönämndens
delegationsbeslut 2021

10

§ 66 Miljönämndens sammanträdesplan 2021 11
§ 67 Information 12
§ 68 Meddelanden 13
§ 69 Redovisning av delegationsbeslut 14 - 15
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§59/2020 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan.

Dagens sammanträde

Ordförande Håkan Andersson (S) anmäler extra informationspunkt om ärende
gällande tematisk översiktsplan för vattenskyddsområde.

Ordförande frågar om jäv. Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) till justerare av dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas och finner att så sker.

Förslaget antas.

________________
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§60/2020 Dnr: MEA.2020.61

Tillsyn enskilt avlopp 2020

Miljönämndens beslut

Miljönämnden antecknar informationen till protokollet.

Ärendet

En inspektion av avloppsanläggningen på ÖRBY 8:3 har gjorts.
Utifrån de uppgifter som framkommit vid inspektionen samt det underlag som
fastighetsägarna har presenterat bedöms avloppsanläggningen inte uppfylla
kravet på godtagbar rening. En inspektionsrapport har skickats till
fastighetsägarna tillsammans med en kommunicering om bristfällig
avloppsanläggning.
Fastighetsägarna har skickat in synpunkter i ärendet och
begärt att ärendet tas upp till miljönämnden för beslut.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Isabell Westerlund redogör för ärendet.

_______________
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§61/2020 Dnr: ALLM M.2020.1752

Nämndplan 2021-2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att fasställa nämndplan 2121-2022 med
Markmajoritetens föreslagna och presenterade förändringar samt tillhörande
budget.
Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljönämnden ska årligen ta fram en nämndplan som styrverktyg för nämndens
verksamhet. Nämndplanen beskriver hur nämnden avser att uppnå
kommunfullmäktiges uppdrag samt anger nämndens övergripande mål och
prioriteringar för verksamheten.

Beredning

Miljöenheten har arbetat fram ett förslag på nämndplan. Planen gäller för 2021-
2022 och underlaget utgörs av miljönämndens behovsutredning 2021–2023 och
fastställd budgetram för kommande period.
Förändringar från tidigare nämndplan omfattar främst inarbetningar av det
tillkommande grunduppdraget gällande serveringstillstånd med därtill hörande
tillsyn samt tillsyn av försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar nämndplanen för 2021–2022 samt den tillhörande
Budgeten.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande Håkan Andersson (S) föreslår att miljönämnden beslutar enlig
markmajoritetens förslag, vilket skickades ut till alla ledamöter att ta del av
innan sammanträdet.
Med utgångsläge i förvaltningens förslag presenterar ordförande de ändringar
som Markmajoriteten föreslår.

Peter Branshøj (M) föreslår följande ändringsförslag i Markmajoritetens förslag:

3.2.1 projekt Mark-Sveriges bästa kommun. Ta bort ifrån följetal och lägg in det
i löpande text
3.2.2 följetal handlingsplan för arbetet med sanering av förorenade områden.
Lägg det i löpande text. de övriga två förslagen är verksamhetsutövning för
förvaltningen.
3.2.3 ta bort taxemodell och rapport övergöda bäckar. Det är
verksamhetsutövning. Förslag Sveriges bästa barnkommun. se 3.2.1.
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3.2.4. Ta bort rapport övergöda bäckar. Ta bort följetal naturreservat eller
biotopskyddsområden helt.
3.2.5. Ta bort samtliga följetal och lägg i löpande text ett uppdrag att förvaltning
och nämnd ska arbeta aktivt under året med att ta fram relevanta och följbara
följetal.

I övrigt bifogar bifall till markmajoritetens förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Förvaltningens förslag,
Markmajoritetetens förslag och Peter Branshøjs (M) förslag.

Beslutsgång 1
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Markmajoritetens förslag och finner
att miljönämnden beslutar enligt Markmajoritetens förslag om ingen är däremot.

Förslaget antas.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer Markmajoritetens förslag mot Peter Branshøjs (M) förslag
och föreslår att nämnden med acklamation beslutar enligt Markmajoritetens
förslag om ingen är däremot eller votering begärs.

Votering begärd och verkställs.

Beslutsordning enligt följande godkänns.
JA röst för att tillstyrka Peter Branshøjs (M) förslag.
NEJ röst för att avstyrka Peter Branshøjs (M) förslag.

Beslutande JA NEJ AVSTÅR

Ann- Christine Asp (S) X

Ragnar Nilsson (C) X

Ulf Eriksson (L) X

Peter Branshøj (M) X

Anna Stjernström (MP) X

Natalia Henriksson (SD) X

Håkan Andersson (S) X

Summa: 3 4

Med tre JA röster mot fyra NEJ röster finner ordförande att miljönämnden
avstyrker Peter Branshøjs (M) förslag och beslutar enligt Markmajoritetens
förslag.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
________________

Bilaga

Nämndplan 2021-2022
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§62/2020 Dnr: ALLM M.2020.2014

Miljönämndens tillsynsplan 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att anta tillsynsplanen för 2021 i enlighet med upprättat
förslag.

Ärendet

Krav på upprättandet av en tillsynsplan regleras i miljötillsynsförordningen.
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska miljönämnden i egenskap av
tillsynsmyndighet föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver
återkommande tillsyn. Det ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för
miljönämndens hela ansvarsområde som sträcker sig minst tre år framåt i tiden,
och för varje verksamhetsår ska en samlad tillsynsplan upprättas som grundas
på behovsutredningen och verksamhetsregistret. Planen ska beslutas av
miljönämnden och ska ses över vid behov dock minst en gång per år.

Beredning

Miljöenheten har arbetat fram ett förslag på tillsynsplan. Planen gäller för 2021
och underlaget utgörs av miljönämndens behovsutredning 2021–2023,
nämndplan 2021–2022, verksamhetsregistret samt fastställd budgetram.
Tillsynsplanen omfattar miljönämndens hela ansvarsområde med undantag av
livsmedelskontrollen samt verksamheten för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel för vilka särskilda kontroll- respektibve tillsynsplaner tas fram.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar tillsynsplanen för 2021 i enlighet med upprättat förslag.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.

________________
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§63/2020 Dnr: ALLM M.2020.1913

Gallringsutredning ersättningsskannade handlingar

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att fasställa förslag till omarbetad gallringsutredning för
ersättningsskannade handlingar.

Ärendet

Miljönämnden beslutade i januari 2020 om gallring av ersättningsskannade
handlingar (§6/2020). Då gallringsutredningen för detta beslut inte var gjord i
enlighet med den nyligen framtagna mallen för gallringsutredningar i Marks
kommun, har kommunarkivet efterfrågat att en sådan omarbetning görs.

Beredning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till gallringsutredning. Utredningen
remitterades till kommunarkivet den 27 augusti 2020. Kommunarkivet yttrande
sig om gallringsutredningen den 26 oktober 2020. Efter kommunarkivets
yttrande har följande förtydliganden klargjorts i gallringsutredningen:
· Ersättningsskanning och gallring avses tillåtas (enligt i utredningen
beskriven gallringsbestämmelse) både löpande på handlingar som
inkommit från och med att beslut om gallring börjat gälla, samt
retroaktivt på de handlingar som från och med 1971 förvarats i
nämndens närarkiv.
· Miljönämndens handlingar som levererats till kommunarkivet berörs inte
då ansvaret för dessa ligger hos kommunarkivet.
· Bevarandet av den digitala informationen i myndigheternas
verksamhetsmiljöer är digitala mellanarkiv. Bestånden kommer överföras
till ett kommunövergripande e-arkiv när detta implementeras.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till omarbetad gallringsutredning för
ersättningsskannade handlingar.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.
________________
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§64/2020 Dnr: ALLM M.2020.2030

Revidering av miljönämndens delegationsordning med anledning av
överflytt av verksamhet från socialnämnden till miljönämnden

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att fastställa framtaget förslag till
delegationsordning för miljönämndens verksamhet.

Ärendet

Från och med 1 januari 2021 flyttas arbetsuppgifter gällande alkohol, tobak och
receptfria läkemedel över från Socialnämnden till Miljönämnden i Marks
kommun. Därav behöver miljönämndens delegationsordning kompletteras med
dessa nytillkomna delar till befintlig delegationsordning. Eftersom dessa
områden är nya för miljönämnden och inneboende kompetens inom dessa nya
områden är mycket begränsade i nuläget för nämnden och dess miljöenhet så
utgår vi från socialnämndens delegationsordning när vi skyndsamt fått ta fram
detta förslag.

Beredning

Socialnämnden har delegerat många beslutstyper till sitt arbetsutskott. Något
sådant har inte miljönämnden; men däremot ett nämndspresidie.
Bedömningen är att miljönämnden själv får ta hand om beslutanderätten för en
hel del av ärendetyperna efter verksamhetsöverlämningen vid årsskiftet.
I förslaget till delegationsordning har delegationspunkter som återfinns i
socialnämndens nuvarande delegationsordning tillförts miljönämndens.
Miljönämnden föreslås till övervägande del i detta förslag att inte vidaredelegera
beslutanderätten där socialnämnden i nuläget delegerar beslutanderätten till
arbetsutskott.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljöenheten föreslår miljönämnden att anta framtaget förslag till
delegationsordning för miljönämndens verksamhet.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Branshøj (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.
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§65/2020 Dnr: ALLM M.2020.2043

Val av granskare av miljönämndens delegationsbeslut 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden utser Ulf Eriksson (L) och Anna Stjernström (MP) till
delegationsbeslutsgranskare för perioden januari-juni 2021.

Ärendet

Miljönämndens utför årligen en regelbunden stickprovskontroll av
fattade delegationsbeslut som del i internkontrollsarbetet. Granskningen
syftar till att säkerställa att besluten är tydliga och korrekta, har en
förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum.
Kontrollen utförs av två nämndledamöter, en från majoriteten och en
från oppositionen, som utses genom beslut i miljönämnden. Val av
delegationsgranskare sker två gånger per år; en gång i december för
perioden januari-juni, samt en gång i juni för perioden juli-december.

Dagens sammanträde

Ordföranden, Håkan Andersson (S), redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) föreslår att Ulf Eriksson (L) utses till
delegationsbeslutsgranskare från Markmajoriteten.
Peter Branshøj föreslår att Anna Stjernström (MP) utses till
delegationsbeslutssgranskare från Oppositionen.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att miljönämnden antar ledamöternas förslag till
Delegationsbeslutsgranskare om ingen är däremot.

Förslagen antas.

________________
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§66/2020 Dnr: ALLM M.2020.1687

Miljönämndens sammanträdesplan 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att sammanträdesdatum för maj blir den 7 maj med
sammanträde på förmiddag och budgetplanering på eftermiddagen.

Ärendet

Miljönämnden har att besluta om sammanträdesdatum för maj 2021.
Den 13 november 2020 beslutade miljönämnden om sammanträdesplan för
2021, men överlät åt förvaltningen att återkomma med nytt datum för
sammanträde i maj 2021.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår fredagen den 7 maj som nytt sammanträdesdatum med
sammanträde på förmiddagen och budgetplanering på eftermiddagen.

Dagens sammanträde

Nämndsektretarare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag.

Förslaget antas.

________________
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§67/2020 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

· Förvaltningschefen informerar
- Summering av 2020 och förberedelser inför 2021.
- Nästa steg i "Att bygga och utveckla en förvaltning"
- Förbereda inför E-tjänster

· Miljöchefen informerar
- Ärenden med ersättningsanspråk, överlämnade till kommunjurist och
försäkringsbolag.
- Tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel, verksamheten går
över till miljönämnden 1 januari.
- Tillsynsansvar i samband med Covid - 19 är förlängt till 31 maj 2021.

· Covid -19
- Ordförande meddelar att krisledningsnämndens beslut forsätter att
gälla in på 2021.
- Endast nödvändiga tillsynsbesök utförs.
- Trängseltillsyn pågår.
- Forsatta insatser vid nedsättningar av taxor- och avgifter.

· Utvecklingsinsatser, återkoppling
- E-tjänst modul kopplad till Castor
- Previastöd
- Modul för ny tillsynsverksamhet
- Ventilationsmätningsutrustning
- Pannlampor och drönare
- Mätutrsutning avlopp

· Redovisning av kurser och möten
- Inget att rappportera

· Beslut enskilda avlopp med pump
- Miljöinspektör Kevin Hine redogör för beslut gällande enskilda avlopp
med pump. Statistiken visar att det inte är så stor del av anläggningarna
som har pump.

· Tematisk översiktsplan vattenskyddsområden
- ansökt om anstånd med remissvar. Eventuellt kan det behövas ett extra
nämndmöte för beslut i ärendet. Miljöchef återkommer.

· Ordförandens tack!
Ordförande framför ett stort tack till förvaltningen och nämnden för allt
arbete under ett svårt och annorlunda 2020 som medfört utmaningar och
tillfört nya erfarenheter.
Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

________________
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§68/2020 Dnr: ALLM M.2020.978

Meddelanden

Miljönämndens beslut

Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

1. KF § 169 2020 Entledigade och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden
(M).

2. KF § 179 2020 Vision och mål fastställs.

3. KF § 180 2020 Verksamheten flyttas till miljöenheten.

Förslag till beslut
Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna om
ingen är däremot.

Förslaget antas.

_______________
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§69/2020 Dnr: ALLM M.2020.979

Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dem
till handlingarna.

Från 2020-10-22 till 2020-11-19 har följande beslut fattats på delegation

Beslutsdatum Ärendenummer Beslut

2020-10-22 MEA.2020.432 Tillstånd MRV med EP

2020-10-22 HÄL.2020.1844 Timavgiftsbeslut

2020-10-23 MIL.2020.1846 Klassningsbeslut

2020-10-23 MEA.2020.1649 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-10-23 MEA.2020.1441 Tillstånd MRV med EP

2020-10-23 MEA.2020.1533 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-10-26 LIV.2020.1853 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-10-26 LIV.2020.1853 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2020-10-26 MEA.2020.1851 Förbud utsläpp avlopp

2020-10-27 HÄL.2020.1544 Timavgiftsbeslut

2020-10-27 HÄL.2020.1800 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-10-27 MEA.2020.1677 Tillstånd Sluten tank

2020-10-27 MEA.2020.1123 Miljösanktion enskilt avlopp

2020-10-27 MEA.2020.1553 Tillstånd MRV med EP

2020-10-28 MEA.2020.1475 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-10-28 MEA.2020.1472 Tillstånd markbädd

2020-10-28 MEA.2020.1527 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-10-28 MEA.2020.1549 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-10-28 MEA.2020.1583 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-10-29 MEA.2020.1565 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-10-29 MEA.2020.1590 Tillstånd MRV med EP

2020-10-30 MEA.2020.1759 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-11-02 MEA.2020.1597 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-11-02 MEA.2020.1423 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-11-02 MEA.2020.637 Förbud utsläpp avlopp

2020-11-03 HÄL.2020.1745 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-11-03 HÄL.2020.1702 Försiktighetsmått hygienisk verksamhet

2020-11-03 HÄL.2020.1801 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-11-03 MEA.2013.1788 Beslut - Ansökan om utdömande av vite

2020-11-03 MEA.2013.1788 Timavgiftsbeslut

2020-11-04 MEA.2014.96 MN Beslut - Ansökan om utdömande av vite

2020-11-04 MEA.2012.168 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-11-05 HÄL.2019.2431 Klassningsbeslut

2020-11-04 MEA.2014.96 Timavgiftsbeslut
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2020-11-05 MEA.2020.1529 Avvisning ansökan avlopp Miljöchef

2020-11-05 MEA.2020.1624 Avvisning ansökan avlopp Miljöchef

2020-11-05 HÄL.2020.1900 Timavgiftsbeslut

2020-11-06 HÄL.2020.1903 Timavgiftsbeslut

2020-11-06 HÄL.2020.1904 Timavgiftsbeslut

2020-11-06 HÄL.2020.1907 Timavgiftsbeslut

2020-11-06 HÄL.2020.1908 Timavgiftsbeslut

2020-11-06 MEA.2016.709 Förbud utsläpp avlopp vite Miljöchef

2020-11-09 HÄL.2020.1911 Timavgiftsbeslut

2020-11-09 LIV.2020.1906 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-11-09 LIV.2020.1906 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2020-11-11 HÄL.2020.1928 Timavgiftsbeslut

2020-11-11 HÄL.2020.1929 Timavgiftsbeslut

2020-11-11 MEA.2020.1710 Tillstånd MRV med EP

2020-11-11 MEA.2020.1635 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-11-12 HÄL.2020.1934 Timavgiftsbeslut

2020-11-12 HÄL.2020.1938 Timavgiftsbeslut

2020-11-12 HÄL.2020.1939 Timavgiftsbeslut

2020-11-12 HÄL.2020.1940 Timavgiftsbeslut

2020-11-12 MEA.2013.1606 Ansökan om utdömande av vite

2020-11-12 MEA.2013.1606 Timavgiftsbeslut

2020-11-12 MEA.2020.1678 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-11-13 MEA.2020.1452 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-11-13 HÄL.2020.1889 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-11-16 HÄL.2020.1909 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-11-16 MEA.2020.1135 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-11-16 HÄL.2020.1798 Försiktighetsmått hygienisk verksamhet

2020-11-17 MEA.2020.285
MN Föreläggande att inkomma med
uppgifter

2020-11-17 MEA.2017.1500 Förbud utsläpp avlopp

2020-11-17 MEA.2014.1316 Förbud utsläpp avlopp

För kännedom har en ansökan om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden
november 2020.

Förslag till beslut
Ordförande föreslår att redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till
handlingarna om ingen är däremot.

Förslaget antas.

________________
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