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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-02-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Granbyrummet kl. 18:00-18:35

Beslutande 
närvarande

Elwe Nilsson (M) (ordförande), Robert Lee (L), Sven-Olof Ekström (S), 
Per-Everth Staff (C), Mattias Torkelsson (KD), Anette Karlsson (S), Tomas 
Kullström (M)  ersätter Ewa Thorin (M)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Birgitta Skärborn (M)

Övriga närvarande Mi Karnstedt (Stabschef), Senad Glamocak (Bygglovschef), Sandra 
Wargclou (Chef miljöavdelningen), Annica Brozin (Nämndsekreterare)

Paragrafer §§8-17

Justerande Sven-Olof Ekström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Elwe Nilsson (M)

Justerande _______________________ 
Sven-Olof Ekström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-02-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§8 Val av justerare
§9 Fastställande av dagordning
§10 Verksamheten informerar
§11 Verksamhetsberättelse bygg- och miljötillsynsnämnden 2019
§12 Internkontroll, helårsuppföljning 2019- Bygg- och miljötillsynsnämnden
§13 Internkontrollplan 2020, bygg- ochmiljötillsynsnämnden
§14 Tillsynsplan miljöbalken 2020
§15 Kontrollplan livsmedel 2020
§16 Anmälningar för kännedom
§17 Redovisning av delegationsbeslut
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§ 8
Val av justerare

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande. 

Expedieras till 
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§ 9
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 

Expedieras till 

4 / 12

ProSale Signing Referensnummer: 5327SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-02-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Verksamheten informerar

Verksamheten informerar om följande: 
 Tärningstomten, Vallentuna-Rickeby 1:472
 Omorganisation SBF
 Inkomna klagomål
 Breddning avloppsvatten 

Expedieras till 
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§ 11
Verksamhetsberättelse bygg- och miljötillsynsnämnden 2019 (BMN 
2020.005)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner upprättat förslag för verksamhetsberättelse 2019.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämndens förvaltning har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
år 2019. I verksamhetsberättelsen redovisar förvaltningen uppföljning av 
kommungemensamma mål, nämndens mål, ekonomiskt utfall samt utfall för verksamhetsmått 
och investeringar. Nämndens verksamheter gav ett underskott om 0,5 miljoner kronor.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse bygg- och miljötillsynsnämnden 2019
 Verksamhetsberattelse (Bygg- och miljotillsyn

Expedieras till 
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 12
Internkontroll, helårsuppföljning 2019- Bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2019.012)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog 2019-02-19 § 17 internkontrollplan 2019 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts 
under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport tillsammans med en 
åtgärdsrapport och lämnas till bygg- och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-10, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Helårsuppföljning, rapport
 Internkontrollplan 2019, bygg- och miljötillsynsnämnden

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen
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§ 13
Internkontrollplan 2020, bygg- ochmiljötillsynsnämnden (BMN 2019.108)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer Internkontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden ska enligt kommunens reglemente för
internkontroll fastställa en internkontrollplan för varje år, senast under februari
månad. Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en risk- och
konsekvensanalys. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas
planer med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.
En bruttolista över samtliga processer för nämndens verksamhetsområden har tagits
fram. Varje process har sedan delats upp i delmoment möjliga att kontrollera.
Delmomenten har därefter analyserats och bedömts avseende risk och sannolikhet,
samt avseende konsekvens. Bedömningen görs efter en skala ett till fyra. Riskvärdet
utgörs sedan av värdet för sannolikhet och risk multiplicerat med värdet för
konsekvens.

De granskningsområden som bildar förvaltningens förslag till internkontrollplan
2020 är valda med utgångspunkt från risk- och konsekvensanalysen.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-02, Internkontrollplan 2020, Bygg- och miljötillsynsnämnden
 Internkontrollplan 2020
 Planering internkontroll 2019, bruttolista

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen

8 / 12

ProSale Signing Referensnummer: 5327SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-02-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14
Tillsynsplan miljöbalken 2020 (BMN 2019.091)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer tillsynsplan för miljöbalken 2020 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Varje år ska en plan för tillsynen tas fram och fastställas av nämnden. Planen
innehåller information om vilka typ av objekt som ska besökas, vilken inriktning
tillsynen ska ha och information om eventuella projekt som kommer att bedrivas
under året.

Tillsynsplanen följs upp löpande under året och eventuella avvikelser rapporteras till
nämnden. Efter avslutat tillsynsår görs en redovisning om genomförd tillsyn.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänstekrivelse tillsynsplan miljöbalken 2020
 Bilaga - Tillsynsplan 2020
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§ 15
Kontrollplan livsmedel 2020 (BMN 2019.092)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer kontrollplan livsmedel 2020 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun är behörig kontrollmyndighet för 
kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar som finns inom kommunens gränser och för 
vilka kommuner är kontrollansvariga för.

Varje år ska nämnden fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska
innehålla mål för kontrollen och en plan för hur nämnden ska arbeta med de
operativa mål som finns för livsmedelskontrollen.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse kontrollplan livsmedel 2020
 Bilaga - Kontrollplan 2020
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§ 16
Anmälningar för kännedom

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Sjöbacken 3:1 (SHBG 

2019-000491)
  Komplettering till överklagande, beslut om förhandsbesked, Strömstorp 1:11
  Protokoll till samrådsgrupp med samhällsbyggnadsförvaltningen för representanter ur 

kommunens funktionshindersråd och pensionärsråd
  Länsstyrelsens beslut angående prövning av beslut om strandskyddsdispens, Kragsta 

1:87 (SHBG 2017-001401)
  Överklagande av bygglovsavgift, SHBG 2019-000475

Expedieras till 
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§ 17
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
 BMN 2020.001-1  Miljöavdelningens delegationslista 2019-12-19 till 2020-01-28
 BMN 2020.001-2  Bygglovsavdelningens delegationslista 2019-12-18 till 2020-01-29

Expedieras till 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Sven-Olof Ekström

Organisation Vallentuna BMN

Datum & Tid 2020-02-19 17:22:16 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07c2b731c09a7814bb00434a854472b0fd

Namn Elwe Nilsson

Organisation Vallentuna BMN

Datum & Tid 2020-02-21 11:11:55 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _093f0f75437e869243bea7861af542b283
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