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Sammanträdesdatum

2019-06-13

Plats och tid

Bengtsfors kommunhus, Egersknatten 2019-06-13,
kl. 09.00 – 14.30, Ajournering 14.05 – 14.20,
kl. 15.30 – 16.00

Beslutande

Jan Öhman (m) ordförande
Jesper Johansson (m)
Bo Thorn (s)
Anders Forsdahl (c)
Per Normark (v)
Kerstin Fredriksson (s)
Lars Nilsson (s)
Jörgen Eriksson (KiM)

Övriga deltagande

Carola Qvist (s) ersättare
Christer Jörgenson (c) ersättare
Leif Söderquist (c) ersättare
Åsa Eliasson (c) ersättare
Dan Gunnardo, förbunds-/miljö-och energichef §§ 40-49
Marie Johansson, nämndsekreterare §§ 40-49

Utses att justera

Kerstin Fredriksson

Justeringens tid och plats

Färgelanda 2019-06-25, kl. 09.00
§§ 45-47 justerades direkt

Underskrifter

Paragrafer §§ 36-44,
§§ 48-49

Sekreterare
...........................................................................................
Marie Johansson
Ordförande/Delegat
...........................................................................................
Jan Öhman
Justerande
...........................................................................................
Kerstin Fredriksson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Dalslands miljö-och energinämnd
Sammanträdesdatum

2019-06-13

Datum för uppsättande

2019-06-26

Förvaringsplats för
protokollet

Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift

Datum för nedtagande

2019-07-19

..................................................
Marie Johansson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-13

DMEN § 36

Fastställande av föredragningslista
Ordföranden öppnade mötet och föreslog föredragningslista.
Två punkter tillades:
Nämndens hantering av sitt uppdrag
Möten med medlemskommunerna hösten 2019
Ett extra ärende anmäldes:
Yttrande överklagat ärende
Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 37

Val av justerare
Till justerare valdes Kerstin Fredriksson.
Tid och plats: 2019-06-25, kl. 09.00, Centrumhuset Färgelanda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-13

DMEN § 38

Fortsatta överläggningar om nämndens hantering
av sitt uppdrag
Nämnden förde diskussioner kring den fortsatta utvecklingen av
nämndens och kontorets arbete i relation till samhällsutvecklingen
och de ekonomiska förutsättningarna

DMEN § 39
Möten i höst med ägarkommunerna som direktionens och
nämndens ordförande avser att genomföra
Nämndordföranden informerade om syftet med dessa möten.
Nämnden förde diskussion kring frågeställningar som är angelägna
att belysa vid dessa tillfällen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-13

DMEN § 40

Föregående protokoll
Åsa Eliasson påpekade att hennes och Marianne Sand-Wallins
namn saknades på föregående protokoll.
De var närvarande/ej tjänstgörande 2019-05-03.
Protokollet läggs till handlingarna.

DMEN § 41

Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2019-04-16 – 2019-05-31
redovisas enligt ärendelista som bilaga.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

DMEN § 42

Myndighetsbeslut

DMEN § 43

Myndighetsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-13

DMEN § 44

Dnr 2019/1000.ADM

Krisberedskapsplan och krisledningsgrupp
Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att fastställa
revidering av krisberedskapsplanen för Dalslands miljö- och
energinämnds verksamhetsområde vid extraordinära händelser
eller samhällsstörning.
Vidare beslutar nämnden att förutom ordföranden och vice
ordföranden utse Jesper Johansson (m) och Anders Forsdahl (c)
att som ordinarie ingå i krisledningsgruppen.

Ärendet
Varje myndighet ska ansvara för att upprätta en plan för de
händelser då det skulle kunna uppstå extraordinära händelser eller
samhällsstörning. Dalslands miljönämnd fastställde en krisberedskapsplan 2010-04-22. Krisberedskapsplanen ska ses
över/revideras varje ny mandatperiod.
Liggande förslag på krisberedskapsplan har reviderats utifrån de
förutsättningar som gäller för kommande mandatperiod. Revidering
har även skett utifrån de juridiska termer som idag används för
kommunala verksamheter och som även gäller som begrepp
nationellt för att underlätta samverkan.

Skäl till beslut
Beslutad Krisberedskapsplan fastställdes av Dalslands miljönämnd
2010-04-22, § 28 och ska revideras varje ny mandatperiod.
Lagstöd
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Analys och planering
1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-13

Forts § 44

Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys.
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för
hur de skall hantera extraordinära händelser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt
planer för hanteringen av extraordinära händelser.

Beredning
Presidium 2019-05-29
Miljö- och hälsoskyddsinspektörs förslag till beslut

§§ 45-47 Direktjusterade

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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DMEN § 48

Övriga frågor
Diskussion om information mellan direktion/nämnd.
En fråga att lyfta i respektive kommun/partigrupp.

DMEN § 49

Information och meddelanden
Information från verksamheten
Skriftlig information förelåg
Förbunds-/miljö- och energichefen informerade om ett
tillsynsärende där ett större antal fat med farligt
avfall/kemikalierester påträffats vid en inspektion. Miljö- och
energikontoret driver ärendet vidare.
På fråga från nämnden informerade förbunds-/miljö- och
energichefen om inbjudan till workshop (13 september) kring en
”hållbarhetskompass” Dalsland/hållbarhetsvision Dalsland. Arbetet
utgår från ett uppdrag från direktionen till förbundschefen och
kommuncheferna. Syftet är att ta fram en långsiktig och
Dalslandsgemensam vision/färdriktning för de fyra Dalslandskommunerna med utgångspunkt från FN:s 17 hållbarhetsmål.
Kommunerna har uttalat att ledamöter från respektive kommuns KS
ska bjudas in till workshopen den 13 september. Förbundschefen
har även bjudit in nämndens ordf. och vice ordf. till workshopen.
Nämnden uttalar att man tycker att hela nämnden bör ges möjlighet
att medverka. Nämndordföranden tar med sig denna fråga till
direktionens möte den 14 juni.
Organisation och personal
Förbunds-/miljö-och energichefen informerade om aktuella
händelser inom organisation och personal. Nytt skyddsombud
är utsett. En energi- och klimatstrateg och en miljöinspektör har
anställts fr.o.m. augusti.
Överklagade beslut
Nämndsekreteraren redogjorde för status på överklagade beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

