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§1

Godkännande av dagordningen
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna dagordningen.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2015/8

Utförd internkontroll 2015
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisning av 2015 års internkontroll.
___________

Ärendet
Under 2015 har internkontroll genomförts i linje med tidigare beslutad
internkontrollplan. Internkontrollen innehåller bland annat kontrollpunkter avseende
kompetensförsörjning, attestrutiner, handläggningstider, delegering, arkivering,
ekonomisk uppföljning, rätt lön, bisysslor m.m. Vid granskningen av
internkontrollplanen har inga avvikelser noterats.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, 2016-01-12.
– Utförd internkontroll 2015.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2016/4

Internkontrollplan 2016
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna planen för 2016 års internkontroll.
___________

Ärendet
Trosa kommuns nämnder ska varje år se över samt eventuellt komplettera sina
interna kontrollplaner. Internkontrollplanen syftar till att varje nämnd ska ha tydliga
rutiner avseende exempelvis delegering, arkivering, ekonomi, rätt lön, bisysslor
m.m.
Som ett första steg i arbetet med den nya internkontrollplanen har en riskanalys
tagits fram som innehåller såväl verksamhetsspecifika som kommungemensamma
risker. Sannolikhet respektive konsekvens har i denna analys graderats 1-5 där 5 är
högsta sannolikhet/konsekvens. Om det multiplicerade riskvärdet
(sannolikhet*konsekvens) blir 8 eller högre har det tagits med i planen. Detta
gränsvärde har fastställts som en kommungemensam nivå som ska gälla för
samtliga nämnders internkontrollarbete.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, 2016-01-12.
– Förslag till Interkontrollplan 2016 för Miljönämndens verksamheter.
– Riskanalys för Miljönämndens verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2016/5

Revidering av taxa för alkohollagen, tobakslagen och lagen
om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Miljönämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta
att timtaxan för ärenden enligt alkohollagen revideras från 1 000 kronor till 1 050
kronor.
att anta förslag till nya och ändrade avgifter i taxan för alkohollagen, tobakslagen
och lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
att taxorna gäller från och med den 1 april 2016.
___________

Ärendet
Miljökontoret har sett över taxan för alkohollagen, tobakslagen och lagen om
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel och föreslår nya och ändrade avgifter.
Förslag till nya och ändrade avgifter
Serveringstillstånd – Ändring
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap
Stadigvarande cateringstillstånd, slutet sällskap
Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport
efter den 1 mars
Serveringstillstånd – Nytt
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap
Ansökan om eller ändring av uteservering
Mindre ändring i bolaget, ex byte av bolagsman
Ändring av delägare i bolaget mindre än 50 %
Ändring av delägare i bolaget 50 % eller över

12 000 kr
12 000 kr
4 000 kr
12 000 kr
1 050 kr

1 000 kr för ansökan +
500 kr/tillfälle
3 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
12 000 kr

Avgift för tobak, vissa receptfria läkemedel och folköl – Ändring
Extra offentlig kontroll timdebitering
1 050 kr/tim

forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, och Sara Nyström,
miljöansvarig, 2016-01-14.
– Förslag till Reviderad taxa för alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel i Trosa kommun.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2015/3

Revidering av miljönämndens delegeringsordning
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna ändringen av delegeringsordningen från Miljöinspektör och
Livsmedelsinspektör till endast Inspektör.
att ändra punkten 7.3 i delegeringsordningen till Besluta om föreläggande och förbud enligt Tobakslagen.
___________

Ärendet
För att miljökontorets arbete ska fungera snabbt och enkelt är det viktigt att ha en
aktuell och uppdaterad delegeringsordning. För att underlätta handläggningen av
ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen föreslås att miljönämnden ändrar i
delegeringsordningen från Miljöinspektör/Livsmedelsinspektör till endast Inspektör.
Detta för att några handläggare är anställda som livsmedelsinspektörer men
arbetar viss procent med bland annat hälsoskyddstillsyn och tvärt om. Några
miljöinspektörer arbetar även med tillsyn enligt livsmedelslagen.
En ändring som också föreslås är att punkt 7.3 i delegeringsordningen även
omfattar förbud.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, och Sara Nyström,
miljöansvarig, 2016-01-14.
– Förslag till reviderad delegeringsordning för miljönämnden.

Kopia till:
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2015/15

Revisionsrapport – Länsstyrelsens revision av
livsmedelskontrollen i Trosa kommun
Beslut
Miljönämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________

Ärendet
Länsstyrelsen genomförde under våren 2015 en revision av livsmedelskontrollen i
Trosa kommun. Slutrapporten från revisionen inkom till Trosa kommun 2015-12-18.
Länsstyrelsen gör bedömningen att livsmedelskontrollen i Trosa kommun är väl
fungerande samt att den i stort utförs i enlighet med gällande författningar.
Kontrollen bedöms utföras effektivt med enkla och flexibla lösningar. Man har dock
noterat ett antal mindre avvikelser som med mindre justeringar skulle kunna
innebära ytterligare förbättringar av verksamheten.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, 2016-01-12.
– Revisionsrapport, Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Trosa
kommun, 2015-12-14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2016/1

Anmälan av delegeringsbeslut
Miljönämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:
Förteckning över beslut fattade inom miljökontoret, period:
2015-11-24 – 2016-01-14.
samt förteckning enligt nedan:
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

03-201500039

10.8

Beslut kryddning av snaps,
Fina Fisken

2015-11-24

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

15-201500036

10.8

Beslut kryddning snaps,
Bomans

2015-11-24

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

96-201600001

10.13

Återkallelse serveringstillstånd på egen begäran,
Vegagården AB

2016-01-07

Björn Wieslander
TF Samhällsbyggnadschef

03-201600002

10.13

Återkallelse serveringstillstånd på egen begäran,
Rhodos Kolgrill

2016-01-11

Mats Gustafsson,

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadschef
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MN 2016/2

Anmälningsärenden
Miljönämnden har tagit del av följande ärenden:
Länsstyrelsen Södermanlands län
– Revisionsrapport 2015-12-14. Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i
Trosa kommun. (Dnr MN 2015/58)
Kommunfullmäktige
– Beslut 2015-12-02, § 121. Revidering av budget 2016 för Trosa kommun.
– Beslut 2015-12-02, § 124. Ny översiktsplan för Trosa kommun.
– Beslut 2015-12-02, § 127. Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

