Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (25)

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 16.10

Beslutande

Tommy Karlsson
Carl-Inge Lindberg
Bengt Björkhage
Birgitta Luoto
Tapio Helminen
Lena Karlsson Aronsson
Gert Bennevall
Daniel Lundgren
Per Krusell
Kjell Olsson

(S)
(S)
(M)
(S)
(M) § 101-111
(S)
(KD)
(V)
(SD)
(M) § 97-100

Ej tjänstgörande ersättare

Fia Nygren
Evert Melander
Ferry Hagi
Thomas Sohlgren
Kjell Olsson
Nils Erik Selin
Anneli Alfredsson

(S)
(S)
(S)
(V)
(M) § 101-111
Tf Förvaltningschef
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Planarkitekt §§ 104-106
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Planarkitekt §§ 97-106
Redovisningsekonom

Christoffer Karlström
Emilia Torstensson
Göran Deurell
Tove Bondestad

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Fel! Bokmärket är inte definierat.Jana
Hilding

Ordförande

……………………………………………
Tommy Karlsson

Justerande

…………………………………………..
Bengt Björkhage

Paragrafer

97 - 111

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-14

Datum för
anslagsuppsättande

2021-12-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Jana Hilding

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2022-01-21

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 97
Msn § 98
Msn § 99
Msn § 100
Msn § 101
Msn § 102
Msn § 103
Msn § 104
Msn § 105
Msn § 106
Msn § 107
Msn § 108
Msn § 109
Msn § 110
Msn § 111

2021-12-14

Fastställelse av föredragningslistan
Information/Rapporter
XXX, ansökan bygglov för tillbyggnad av gäststuga
Detaljplan för Norra Infarten till SSAB
Begäran om planbesked för Peterslunds förskola
Revidering av delegations- och verkställighetsordning
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 97

2021-12-14
Dnr MSN.2021.40

Fastställelse av föredragningslistan
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nytt ärende om ändrad sammanträdesdag, tas upp som ärende 13.
Dagens sammanträde
Ordförande Tommy Karlsson (S) anmäler ett tillkommande ärende till
föredragningslistan, beslut om ändrad sammanträdesdag. Ärendet ska beslutas av
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och föreslås därför läggas till som nytt
ärende 13. Detta får till följd att efterföljande ärenden tas upp som ärende 14-15.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 98

2021-12-14
Dnr MSN.2021.1

Information/Rapporter
Nils-Erik Selin informerar om



Den genomsnittliga tiden för ett bygglovsärende är drygt sex veckor.
Fyllnadsmassor kommer att grävas bort och nya, rena massor kommer att
fyllas på i Stenvikshamnen. Området kommer att göras till ett
parkrekreationsområde.

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 99

2021-12-14
Dnr BYGG.2021.373

XXX, ansökan bygglov för tillbyggnad av gäststuga
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning
Ansökan gäller tillbyggnad av ett befintligt gästhus. Gästhuset byggs till med 37 m2
och får därmed en total byggnadsarea på 87 m2.
De tillkommande delarna i byggnaden förses med sovrum, kök och ett uterum.
Höjd, fasad och takbeklädnad anpassas till det befintliga.
Då marken är kuperad krävs även vissa markförändringar för att genomföra
byggnationen. På södra sidan där huset förlängs med 2,6 meter krävs att
marknivån sänks lokalt med ca 1 meter.
Fastigheten ligger utanför planlagt område. I översiktsplanen pekas området ut
som landsbygd och att karaktären ska bevaras. Området är ett äldre
fritidshusområde som är relativt tätt bebyggt.
Grannar har fått möjlighet att yttra sig om ansökan. En erinran har inkommit där
granne anser att tillbyggnaden skymmer en del av dennes sjöutsikt och även
påverkar kvällssolen, vilket skulle resultera i att värdet på dennes fastighet sjunker.
Samma granne har också efter kommunicering av förslag till beslut återkommit
med foton som visar dennes sjöutsikt där man också kan utläsa att den till stor del
eller helt kan försvinna till följd av tillbyggnaden.
Fastigheten ligger inom strandskyddat område och en strandskyddsdispens är
nödvändig för att kunna utföra byggnationen. En ansökan om dispens har inkommit
och handläggs separat i ärende STR.2021.596.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygg
X Fasadritning, planritning samt situationsplan
x Granneyttrande med erinran
x Granneyttrande med erinran
Granneyttrande med erinran gällande

Dagens sammanträde
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Framskrivet förslag
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § PBL.
Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns
Per Hultsved.
Totala avgiften för beslutet är 15 000 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige 2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2021-10-27 och
beslut fattades 2021-12-15, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §
plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid
startbeskedet.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).
Villkor
Strandskydd råder på platsen och en strandskyddsdispens krävs för att åtgärden
ska få utföras. Ansökan om dispens har inkommit och handläggs separat i ärende
STR.2021.596.
Förslag
Lena Karlsson Aronsson (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas.
Beslutsgång
Ordförande Tommy Karlsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
liggande förslaget och Lena Karlsson Aronssons (S). Ordförande ställer Lena
Karlsson Aronssons (S) yrkande mot avslag och finner att ärendet bordläggs.
______
Beslut till:
T f förvaltningschef (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 100

2021-12-14
Dnr PLAN.2021.11

Detaljplan för Norra Infarten till SSAB
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Lämna positivt planbesked och ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för Norra Infarten till SSAB.
Sammanfattning
Efter en tids dialog med kommunen inkom SSAB den 1 december med en begäran
om planbesked för en ny väg in till den norra delen av deras verksamhetsområde,
den så kallade Norra infarten. Beroende på vilken sträckning som väljs för vägen
kan gällande detaljplaner behöva ersättas eller ändras. Eventuell detaljplan
finansieras av beställaren.
En detaljplan för Norra infarten vann laga kraft 2008, men med anledning av
företagets omställning till en skrotbaserad tillverkningsprocess och därigenom
tyngre lastade lastbilar, kan vägen behöva få en ny flackare sträckning än gällande
detaljplan medger.
Kommunens pågående detaljplanering för avstyckning och försäljning av befintliga
arrenden ute vid Aspa gård är beroende av en klimatanpassad tillfartsväg.
Brannäsvägen är lågt belägen på sträckan över Aspagärdet varför det i
planprocessen kommer att prövas om en anslutningsväg mot Aspaleden via Norra
infarten kan vara en lösning.
Hur och var vägen ansluts till Aspaleden påverkar möjligheten att anlägga det så
kallade ”Aspaspåret”, en i detaljplan säkerställd möjlighet till en järnväg längs
Aspaleden. Den nya vägsträckningen riskerar att hamna i konflikt med en tänkt
bangård på Aspagärdet.
Norra infarten förutsätts kunna bli utpekad led för farligt gods, inte minst med
anledning av SSAB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få tillstånd att
lagra LNG, flytande metangas, på sitt verksamhetsområde med tillkommande
lastbilstransporter.
En ny detaljplan skulle ha till syfte att möjliggöra för en nordlig infart till SSAB och
som därtill kan fungera som en klimatanpassad (översvämningssäkrad) alternativ
vägförbindelse ut till Aspa, Brannäs och Kölshalsen.
En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram baserat på ett
avgräns-ningsområde som rymmer flera olika vägdragningar, se mer under
Ärende. Kommunens preliminära bedömning är att detaljplanen inte riskerar leda
till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms kunna påverka bullernivå,
naturvärden, kulturmiljö- och landskaps-bilden; i vilken utsträckning får klargöras
under planprocessen.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Planuppdrag Norra infarten till SSAB
Undersökning betydande miljöpåverkan Norra infarten SSAB
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete
för rubricerat område.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 101

2021-12-14
Dnr PLAN.2021.8

Begäran om planbesked för Peterslunds förskola
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete
för rubricerat område.
Sammanfattning
2019-07-05 ansökte Kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av
Utbildningsförvaltningen, om förhandsbesked för ny förskola på fastigheten
Stjärnholm 5:37 i Peterslund som ett led inför uppdatering av detaljplan i området.
Platsen för förskolan har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och KSF
Fastighet tillsammans föreslagit utifrån närhet till Peterslundsskolan samt närhet till
och möjlighet för hållbara transporter, både buss och cykelvägar finns i nära
anslutning. Platsen innebär inte att jungfrulig mark tas i anspråk annat än genom
att förskolan får tillgång till skog på sin egen gård vilket bedöms vara ett stort värde
för barnen.
Beslut om att bevilja förhandsbesked fattades 2019-08-29 med stöd av PBL 9 kap
31c § med en avvikelse från gällande detaljplan som föreskriver att området till
största del ska användas som park, och i en mindre del för en mindre kiosk eller
liknande.
Detta efterföljdes av ansökan om bygglov 2021-07-15 där man utgick från det
beviljade förhandsbeskedet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade
bygglov 2021-11-17 § 69. Det är vid denna tjänsteskrivelses datum oklart om
bygglovet kommer få laga kraft eller överklagas.
Med utgångspunkt i att skapa en långsiktighet kring förskolans placering,
utformning och utvecklingsmöjligheter är det viktigt att en detaljplan tas fram för att
reglera just dessa frågor. Möjligheten att bilda en egen fastighet för förskolan
begränsas också av nu gällande detaljplan. Kommunstyrelsen gav därför
kommunchefen i uppdrag att begära planbesked för rubricerat ärende 2021-10-27
§ 152. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till att planbesked nu
begärts och anser att det är av största vikt att en ny detaljplan tas fram för
området.
Inför planbesked har undersökning om betydande miljöpåverkan tagits fram av
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen är att ett genomförande
av detaljplanen inte kommer leda till en betydande miljöpåverkan. En
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Planbesked Peterslunds förskola
Undersökning betydande miljöpåverkan
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete
för rubricerat område.
______
Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)
KSF MEX (för kännedom)
KSF Fastighet (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 102

2021-12-14
Dnr MSN.2021.23

Revidering av delegations- och verkställighetsordning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Fastställa att delegations- och verkställighetsordningen utökas med punkterna
F.1- F.5 gällande tobakslagen respektive punkterna N.1 - N.5 gällande
alkohollagen.
Sammanfattning
Delegations- och verkställighetsordningen är ett dokument som regelbundet ses
över och revideras. Delegations- och verkställighetsordningen har redan justerats
och antagits av nämnden inför 2022.
På grund av nytt beslut gällande övertagande av tillsyn föreslår förvaltningen
ytterligare revideringar inför 2022.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över
tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är
också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller
serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek).
Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för
ovanstående områden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
samband med övertagandet av tillsynen även behöver revidera delegations- och
verkställighetsordningen för att kunna fatta beslut i ovanstående områden.
Tillagd text är markerad i grönt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse delegations- och verkställighetsordning
Förslag till reviderad delegations- och verkställighetsordning
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
1. Fastställer att delegations- och verkställighetsordningen utökas med punkterna
F.1-F.5 gällande tobakslagen respektive punkterna N.1-N.5 gällande alkohollagen.
Förslag
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

______
Beslut till:
MSF Miljö (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 103

2021-12-14
Dnr MSN.2021.33

Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt
kontrollplan för livsmedel (2022-2024)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Fastställa Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024 med
tillhörande bilaga.
2. Fastställa Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter 2022-2024.
3. Ge förvaltningschefen i uppdrag att inför budget 2023 se över resurserna på
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att skapa förutsättningar för
permanent lösning för miljötillsyn, med målsättningen att minska timunderskottet.
4. Ge förvaltningschefen i uppdrag att under 2022 genomföra en riskanalys med
avseende på personalens arbetsmiljö.
5. Avrapportering sker kvartalsvis till nämnden om läget.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyns- och kontrolluppgifter enligt
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen m.fl. Varje år ska nämnden besluta
om hur arbetet ska prioriteras. Planen för nämndens ansvarsområden ska enligt
lag grundas på en behovsutredning som avser tre år. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en samlad behovsutredning för samtliga
verksamhetsområden, men separerat planerna så att det finns en för miljö- och
hälsoskydd och en för livsmedel.
Behovsutredningen (bilaga 1) för 2022 visar på ett behov av 10 312 timmar.
Tillgängliga resurser 2022 är 7610 timmar. Detta innebär ett underskott på 2702
timmar.
För att få 2022 års plan i balans måste arbetsuppgifter prioriteras bort från
behovsutredningen, vilka framgår både i behovsutredningen samt i Kommunal plan
för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt Kontrollplan för
livsmedel (2022-2024)
Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter
2022-2024
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024
Bilaga 1. Behovsutredning 2022-2024

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
1. Fastställer Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024 med
tillhörande bilaga.
2. Fastställer Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter 2022-2024.

Förslag
På sammanträdet föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gemensamt att:
- Ge förvaltningschefen i uppdrag att inför budget 2023 se över resurserna på
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att skapa förutsättningar för
permanent lösning för miljötillsyn, med målsättningen att minska timunderskottet.
- Ge förvaltningschefen i uppdrag att under 2022 genomföra en riskanalys med
avseende på personalens arbetsmiljö.
- Avrapportering ska ske kvartalsvis till nämnden om läget.
Beslutsgång
Ordförande Tommy Karlsson (S) finner att det finns ett liggande förslag till beslut och
tre tilläggsyrkanden från nämnden gemensamt. Ordföranden ställer liggande förslag
till beslut mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar
liggande beslut. Ordföranden ställer därefter de tre tilläggsyrkandena mot avslag och
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar de tre tilläggsyrkandena.
______
Beslut till:
MSF Miljö (för åtgärd)
T f Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 104

2021-12-14
Dnr MSN.2021.36

Verksamhetsplan 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Anta Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022-2024

Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022-2024 vilken
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska
nämnderna anta en verksamhetsplan.
Nämndens budget utökas något (86 tkr) jämfört med år 2021 vilket i sig innebär en
viss effektivisering med tanke på pris- och löneökningar.
Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen gjort en ny budget utifrån
dessa förutsättningar. Bedömningen är att det nya budgetläget inte kommer att
påverka personalresurserna eller kvaliteten i verksamheten.
Nämndmålen har justerats med hjälp av förvaltningen och nämndens ledamöter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Msn - Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2022-2024
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Antar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022-2024
______
Beslut till:
MSF (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 105

2021-12-14
Dnr MSN.2021.34

Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Fastställa Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tillsynsansvar enligt
lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt
alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller serverar folköl
samt enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek).
Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för
ovanstående områden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har planerat resurs
om 100 timmar för ovanstående arbetsuppgifter under 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022
Förslag till Tillsynsplan för
folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
2022

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
1. fastställer Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022.
______
Beslut till:
MSF Miljö (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 17

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 106

2021-12-14
Dnr MSN.2021.18

Taxor 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Anta ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”.
Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror”.

Sammanfattning
De taxor som var i behov av justeringar inför 2022 har redan antagits av nämnden.
På grund av nytt beslut gällande övertagande av tillsyn föreslår förvaltningen att en
ny taxa antas av nämnden samt att en befintlig taxa justeras ytterligare på grund
av lagändring. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror är helt ny. I Taxa inom miljöbalkens område innebär grön text ny text.
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över
tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är
också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller
serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek).
Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för
ovanstående områden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
samband med övertagandet av tillsynen även behöver en taxa för ovanstående
områden för att kunna ta ut avgifter.
Taxa inom miljöbalkens område
Denna taxa har redan reviderats och blivit antagen av nämnden inför 2022. Nu har
en liten justering har skett i taxan för att anpassa denna efter en lagändring som
har skett i 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Lagändringen innebär att ännu fler hygieniska verksamheter kan bli aktuella för
tillsyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobak 2022
samt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 18

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Anta ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”.
Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror”.

______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 19

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 107

2021-12-14
Dnr MSN.2021.37

Internkontrollplan 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Fastställa internkontrollplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022.
Sammanfattning
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och på
en rimlig nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt
(kommunallagen 6 kap 6 §).
Förslaget är att följa samma kontrollplan som för 2021.
Enligt Oxelösund kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret.
De kontrollmoment som valts presenteras i bifogat förslag. Nämnden ska besluta
vilka delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2022. Nämnden har också
möjlighet att själv initiera kontrollmoment.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse MSN - Internkontrollplan 2022
Förslag till internkontrollplan MSN 2022
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022.

______
Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 20

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 108

2021-12-14
Dnr MSN.2021.35

Uppföljning internkontrollplan 2021
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021.
2. Godkänna föreslagna åtgärder och att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
återrapporterar vad som gjorts i nästa uppföljning.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina
egna verksamheter för år 2021. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och
ska följas upp 1 gång per år. Uppföljningen har nu genomförts och avser perioden
2020-11-01 till och med 2021-10-31.
Uppföljningen visar att 2 av 4 kontroller är godkända:
1.Kompetensförsörjning
3.Nämndbeslut förelägganden
Uppföljningen visar att 2 av 4 kontroller har brister och är inte godkända:
2.Tillsyn inom PBL
4.Inköp/upphandling
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontroll 2021
Internkontrollplan 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021.
Godkänna föreslagna åtgärder och att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
återrapporterar vad som gjorts i nästa uppföljning.
______
Beslut till:
Handläggare (för kännedom)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 21

Sammanträdesprotokoll

Blad 22

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 109

2021-12-14
Dnr MSN.2021.25

Ändring av sammanträdesdag januari 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdag 2022-01-20 ändras till
2022-01-24.
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har tagits fram. Sammanträdena är
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar.
Justering av tidigare faststlaget sammanträdesdatum förelås ändras från
2022-01-20 till 2022-01-24.
Dagens sammanträde
Ärendet väcks av ordförande Tommy Karlsson (S) under sammanträdet.
______
Beslut till:
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 110

2021-12-14
Dnr MSN.2021.2

Delgivningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Protokollsutdrag Kf § 101 - Revidering av reglementet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Blad 23

Sammanträdesprotokoll

Blad 24

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 111

2021-12-14
Dnr MSN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till
ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antagen
delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från:
Johan
Hemmingson

Rebecka Lundgren

Stephanie
Strömberg

Nils Erik Selin

Slutbesked
Belsut om avslut av ärende
Föreläggande om komplettering
Interemistiskt slutbesked
Startbesked
Bygglov och startbesked
Beslut om avvisning
bygglovshandläggare
Beslut om avslut av ärende
Slutbesked
Föreläggande om komplettering
Beslut om ny KA bygglovshandläggare
Beslut om strandskyddsdispens
Föreläggande om komplettering
Beslut om avskrivning
Startbesked
Bygglov - rättidsprövning
Slutbesked
Beslut om avvisning
Bygglovshandläggare

November

Tillsyn - rättidsprövning
Bygglov och startbesked
Slutbesked
Avskrivning

November

Utdragsbestyrkande

November

November

Sammanträdesprotokoll

Blad 25

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Anneli Alfredsson

Jerry Karlsson
Kent Börjesson
Andreas Edhag

Emilia Torstensson
Mattias Ryman

2021-12-14
Beslut om dispens strandskydd för
avverkning av träd och buskar
Beslut om avhjälpandeåtgärd på
fastighet
Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Beslut om parkeringstillstånd
Yttrande om tung och lång transport
Föreläggande om åtgärder
Beslut om att vidta åtgärder
Tillstånd av cistern/förvaring
Anmälan installation av värmepump
Tillstånd om inrättning av
avloppsanläggning
Belsut om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall
Ansökan om hälsoskyddsverksamhet
Beslut om att registrera
livsmedelsanläggning
Yttrande om alkoholtillstånd
Beslut om att godkänna slutrapport
Föreläggande om vite
Beslut om upphörande av verksamhet

Utdragsbestyrkande

November

November
November
November

November
November

