MORA - ORSA
MILJÖNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 1-7

Sammanträdesdatum

2014-08-27
Miljökontoret, Orsa kommun kl. 08.00 – 10.30

Plats och tid
Beslutande

Hans Nahlbom (S) Ordförande
Anna Riekje Niburg (S)
Jons Ingemar Larsson (S) (ersätter Karolina Treson (S))
Christina Bröms (C)
Billy Ferm (C)
Karin Finnpers-Wahlund (C)
Barbara Sundberg (KD)
Irene Westergaard (MP)
Margareta Ahlström (MOP)

Övriga deltagare

Camilla Björck, miljöchef, föredragande § 25-27
Einar Bäckström (C), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Irene Westergard (MP)
Miljökontoret 2014-09-02

Justeringens
plats och tid
UnderSekreterare
skrifter

Paragrafer

§§ 25-29

Anna Frost -Thunell
Ordförande

Hans Nahlbom (S)
Justerande

Irene Westergaard (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Förvaringsplats
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Budget 2015 för Mora Orsa miljönämnd, Orsa kommun
Redovisning av delegationsbeslut
Övrigt / information
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Sammanträdesdatum

2014-08-27

MN § 25

Dnr: 2014-000783-A01

Motion om miljö- och livsmedelstillsyn för företag – Orsa
kommun
Beslut
Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Yrkanden
Hans Nahlbom (S) och Christina Bröms (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare
handläggning.
Sammanfattning
Miljönämnden har fått ta del av en motion angående företagarvänligare miljötillsyn, motionen är
skriven av Centerpartiet. Som förslag i motionen vill Centerpartiet att kommunen ska övergå till att
fakturera i efterhand för den miljö- och livsmedelstillsyn som miljökontoret utför, enligt den s.k.
Rättviksmodellen. Motionsskrivarna menar att nuvarande modell inte är företagarvänlig. Man menar
också att miljökontoret kan göra tillsynen mer företagarvänlig genom att avisera besöken i förväg
samt att kommunicera resultatet direkt på plats.
Miljönämnden använder sig av den vägledning och de underlag som Livsmedelsverket och SKL har
arbetat fram och som de flesta av Sveriges kommuner använder. Den avgiftsmodell som Rättvik
använder sig av är ännu inte utvärderad eftersom den endast använts under 2014. Modellen är under
granskning av Livsmedelsverket (SLV).
För att veta vilka konsekvenser det skulle innebära att byta avgiftsmodell behöver Rättviksmodellen
utvärderas. Även Livsmedelsverket och SKL bör ha granskat modellen för att se om den är förenlig
med livsmedelslagstiftningen. Därför anser miljönämnden att ärendet ska återremitteras för vidare
handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Camilla Björck, 2014-08-19
Motion från Centerpartiet

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 26

Dnr: 2013-000494-A02

Delårsuppföljning januari – juli 2014
Beslut
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsuppföljningen januari till och med juli
2014.
Sammanfattning
Mora Orsa miljönämnd redovisar ett positivt delårsresultat på totalt ca 280 tkr för den gemensamma
nämnden. Detta överskott beror bland annat på att vi haft lägre personalkostnader än budgeterat på
grund av frånvaro. Prognosen för hela året är att nämnden kommer att lämna ifrån sig ett överskott på
ca 50 tkr.
När det gäller uppföljningen av verksamheten så har vi kommit igång bra inom både
livsmedelskontrollen och hälsoskyddstillsynen. Miljöskyddstillsynen halkar dock efter. Förvaltningen
av reservat pågår fortlöpande och kalkningsrelaterad verksamhet går i stort enligt plan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck, 2014-08-19
Delårsrapport
Ekonomisk redovisning

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 27

Dnr: 2014-000677-A02

Budget 2015 för Mora Orsa miljönämnd, Orsa kommun
Beslut
Miljönämnden beslutar att anta föreslagen budget för 2015 för Orsa kommun
Sammanfattning
På miljönämndens möte i maj månad fastställdes förslag på budget samt en verksamhetsplan för 2015.
Den föreslagna ramen är 1504 tkr för Orsas andel. Nämnderna i Orsa kommun ska fastställa sitt
förslag till budget 2015 med fördelning på verksamhet utifrån kommunstyrelsens beslut samt en
investeringsbudget. Miljönämnden kommer dock inte göra någon investering under 2015 så någon
investeringsbudget är inte aktuellt.
Budgeten är MBL-förhandlad i förvaltningens samverkansgrupp under våren.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Camilla Björck, 2014-08-18
Förslag till budget 2015

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 28

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut tagna under perioden
2014-05-25 till och med 2014-08-18
Sammanfattning
Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt delegationsordning
antagen av nämnden 6 februari 2013 § 5. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Delegationslista under perioden 2014-05-25 — 2014-08-18

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 29

Övrigt / information



Information från kontoret:
Förorenad mark, länsprojekt Bygg- och rivningsavfall, dricksvatten.
Detaljplaner; Åmåsäng och Örjastäppan

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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