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§ 1 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan 
på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 2 
Behovsutredning 2021-2023 - Livsmedel, alkohol och 
tobak samt receptfria läkemedel 

Diarienummer: IMN-2021-18 012 

Beslut 

Interna myndighetsnämnden godkänner behovsutredning för livsmedel, alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel för åren 2021-2023. 

Sammanfattning 

Varje år lämnas en behovsutredning till nämnden för att visa på enhetens behov av 

resurser inför kommande treårsperiod. Tabellen nedan visar förhållandet mellan beräknat 

behov, faktiska resurser och resurser enligt budget. Differensen mellan resurser enligt 
budget och faktiska resurser är den tid som verksamheten antingen saknar eller har 

tillgodo. Saknas resurser kan verksamheten tillfälligt stärka upp resurserna genom 
samverkansavtal eller konsulter. Ett annat alternativ är att verksamheten i sin tillsynsplan 

reglerar tillsyn över tid.  

Nämndens ansvar handlar i första hand om att säkerställa att resurserna enligt budget är 
i linje med behovet vilket ger verksamheten möjlighet att klara uppställda krav.  

 2021 2022 2023 

Beräknat resursbehov 1,5 årsarbetare 1,5 årsarbetare 1,5 årsarbetare 

Resurser enligt budget 1,3 1,3 1,3 

Faktiska resurser 1,3 1,3 1,3 

Tabell. 1 Förhållandet mellan beräknat behov, resurser enligt budget och faktiska 
resurser. 

En behovsutredning består av uppskattade värden som sammanställs. Det betyder att det 

verkliga behovet kan skilja sig från det redovisade. Förändringar sker alltid under året 
som gör att tillsynsbehovet både kan öka eller minska. Värdena i tabellen ovan baseras 

på tidigare erfarenhet och statistik samt en uppskattning av hur kommande förändringar 
kommer påverka verksamheten. Exempel på kommande förändringar kan vara lagkrav 

som kommer att ändras eller en uppskattning av hur exploateringstakten kommer att 

påverka verksamheten. Även politiskt beslutade projekt och mål vägs in i utredningen. 

Enheten bedömer att man för verksamhetsår 2021-2023 har tillräckliga resurser för 

verksamhetens basbehov. Enligt utredningen saknas det dock resurser för att driva 

utveckling och digitalisering i den utsträckning som krävs för att uppnå politiskt 
fastställda mål. Konsekvensen blir sämre tillgänglighet och längre handläggningstider. 
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Verksamheter som tillhör interna myndighetsnämnden 

Tillsyn och prövningar som utförs utifrån alkohollagen berör inte gällande nämnd. 

Följande kontroll/tillsynsområden tillhör interna myndighetsnämnden 
(samhällsbyggnadsnämndens verksamheter): 

 Kommunala skolkök 

 Kommunala dricksvattenanläggningar 

 Rökfria miljöer (tobakslagen) 

Beslutsunderlag 

Behovsutredning 2021-2023 - Livsmedel, alkohol och tobak samt receptfria läkemedel 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-18 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Pier Andersson, miljö- och byggchef. 

Protokollsbilaga 

Behovsutredning 2021-2023 - Livsmedel, alkohol och tobak samt receptfria läkemedel 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) 
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§ 3 
Tillsynsplan 2021-2023 - Livsmedel, alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

Diarienummer: IMN-2021-19 012 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslut 

Interna myndighetsnämnden godkänner tillsynsplan för livsmedel, alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel 2021-2023. 

Sammanfattning 

Tillsynsmyndighetens tillsynsplaner sträcker sig över tre år (2021-2023). Tillsynsplanerna 

utformas med utgångspunkt från det som har angetts i behovsutredningen (Dnr: IMN-
2021-18) samt verksamhetens faktiska resurser. 

Tillsynsplanen finns i sin helhet i ett Excel-dokument där man kan se vilka verksamheter 

som ska få tillsyn kommande år, hur mycket registreringar och ansökningar enheten 
kommer att få in, hur mycket tid som kommer att gå åt till rådgivning och service till 

allmänheten och den övriga tiden.  

Verksamheter som tillhör interna myndighetsnämnden 

Tillsyn och prövningar som utförs utifrån alkohollagen berör inte gällande nämnd. 

Följande kontroll/tillsynsområden tillhör interna myndighetsnämnden 
(samhällsbyggnadsnämndens verksamheter):  

 Kommunala skolkök  
 Kommunala dricksvattenanläggningar  
 Rökfria miljöer (tobakslagen) 

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan 2021-2023 - Livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Tjänsteutlåtande, 2021-02-18 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Pier Andersson, miljö- och byggchef. 
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Protokollsbilaga 

Tillsynsplan 2021-2023 - Livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel  

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) 
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§ 4 
Behovsutredning 2021-2023 - Miljö- och hälsoskydd 

Diarienummer: IMN-2021-20 012 

Beslut 

Interna myndighetsnämnden godkänner behovsutredning för miljö- och hälsoskydd för 

åren 2021-2023. 

Sammanfattning 

Varje år lämnas en behovsutredning till nämnden för att visa på enhetens behov av 
resurser inför kommande treårsperiod. Tabellen nedan visar förhållandet mellan beräknat 

behov, faktiska resurser och resurser enligt budget. Differensen mellan resurser enligt 

budget och faktiska resurser är den tid som verksamheten antingen saknar eller har 
tillgodo. Saknas resurser kan verksamheten tillfälligt stärka upp resurserna genom 

samverkansavtal eller konsulter. Ett annat alternativ är att verksamheten i sin tillsynsplan 
reglerar tillsyn över tid. 

Nämndens ansvar handlar i första hand om att säkerställa att resurserna enligt budget är 

i linje med behovet vilket ger verksamheten möjlighet att klara uppställda krav. 

 

 2021 2022 2023 

Beräknat resursbehov 5,9 årsarbetare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,9  årsarbetare 5,9 årsarbetare 

Resurser enligt budget 5,38 5,38 5,38 

Faktiska resurser 4,45 4,45 4,45 

Tabell. 1 Förhållandet mellan beräknat behov, resurser enligt budget och faktiska 
resurser. 

En behovsutredning består av uppskattade värden som sammanställs. Det betyder att det 

verkliga behovet kan skilja sig från det redovisade. Förändringar sker alltid under året 
som gör att tillsynsbehovet både kan öka eller minska. Värdena i tabellen ovan baseras 

på tidigare erfarenhet och statistik samt en uppskattning av hur kommande förändringar 
kommer påverka verksamheten. Exempel på kommande förändringar kan vara lagkrav 

som kommer att ändras eller en uppskattning av hur exploateringstakten kommer att 

påverka verksamheten. Även politiskt beslutade projekt och mål vägs in i utredningen. 

Enheten bedömer att man för verksamhetsår 2021-2023 har tillräckliga resurser för 
verksamhetens basbehov. Enligt utredningen saknas det dock resurser för att driva 

utveckling och digitalisering i den utsträckning som krävs för att uppnå politiskt 
fastställda mål. Konsekvensen blir sämre tillgänglighet och längre handläggningstider. 
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Verksamheter som tillhör interna myndighetsnämnden 

Tillsyn och prövningar som utförs utifrån alkohollagen berör inte gällande nämnd. 

Följande kontroll/tillsynsområden tillhör interna myndighetsnämnden 

(samhällsbyggnadsnämndens verksamheter):  

 Kommunala idrottsanläggningar 
 Kommunala badplatser 
 Kommunala avloppsreningsverk 
 Kommunala dagvattendammar 
 Kommunala upplag 
 Kommunala deponier 
 Kommunala lekplatser  

Beslutsunderlag 

Behovsutredning 2021-2023 - Miljö- och hälsoskydd 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-18 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Pier Andersson, miljö- och byggchef. 

Protokollsbilaga 

Behovsutredning 2021-2023 - Miljö- och hälsoskydd  

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) 
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§ 5 
Tillsynsplan 2021-2023 - Miljö- och hälsoskydd 

Diarienummer: IMN-2021-21 012 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslut 

Interna myndighetsnämnden godkänner tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2021-2023. 

Sammanfattning 

Tillsynsmyndighetens tillsynsplaner sträcker sig över tre år (2021-2023). Tillsynsplanerna 

utformas med utgångspunkt från det som har angetts i behovsutredningen (Dnr: IMN-
2021-20) samt verksamhetens faktiska resurser. 

Tillsynsplanen finns i sin helhet i ett Exceldokument där man kan se vilka verksamheter 

som ska få tillsyn kommande år, hur mycket ansökningar enheten kommer att få in, hur 
mycket tid som kommer att gå åt till rådgivning och service till allmänheten och den 

övriga tiden. 

Kort om bortprioriteringar 
Något som är gemensamt för alla tre åren är att tillsynen inom strandskyddsområden har 

prioriterats ner samt att små avlopp begränsas till 150 tillsynsbesök istället för 250 som 

det står i behovsutredningen. Viss strandskyddstillsyn sker i samband med 
dispensansökningar som enheten handlägger. 

Verksamheter som tillhör interna myndighetsnämnden 

Tillsyn och prövningar som utförs utifrån alkohollagen berör inte gällande nämnd. 

Följande kontroll/tillsynsområden tillhör interna myndighetsnämnden 
(samhällsbyggnadsnämndens verksamheter):  

 Kommunala idrottsanläggningar 
 Kommunala badplatser 
 Kommunala avloppsreningsverk 
 Kommunala dagvattendammar 
 Kommunala upplag 
 Kommunala deponier 
 Kommunala lekplatser  

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan 2021-2023 - Miljö- och hälsoskydd 
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Tjänsteutlåtande, 2021-02-18 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Pier Andersson, miljö- och byggchef. 

Protokollsbilaga 

Tillsynsplan 2021-2023 - Miljö- och hälsoskydd  

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) 
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§ 6 
Gallring av diarieförda pappershandlingar efter skanning 
till ärendehanteringssystemet EDP Vision 

Diarienummer: IMN-2021-17 004 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslut 

Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats och registrerats i 

ärendehanteringssystemet EDP Vision kan gallras efter tre månader under förutsättning 
att det har skett en kontroll av att den skannade versionen är likalydande med 

ursprungshandlingen. 

Pappershandlingar där underskrift krävs på grund av krav i lagstiftning undantas från 
gallring efter skanning. 

Inkomna eller upprättade digitala handlingar, till exempel e-postmeddelanden, 

tjänsteutlåtanden och delegationsbeslut ska omvandlas till PDF/A och bör inte skrivas ut 

för annat än vidarebefordran. Ursprungsfilen kan därefter gallras efter kvalitetskontroll. 
Kan den digitala handlingen inte omvandlas till PDF/A utan betydande informationsförlust 

ska även ursprungsfilen bevaras i ärendehanteringssystemet. 

I de fall en handling i pappersform inte gallras ska detta framgå i 
ärendehanteringssystemet och en fysisk akt upprättas. 

Beslutet gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020. 

Allmänna handlingar som tillhör ärenden upprättade före den 1 januari 2020 och som 

inte ska gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan ska bevaras i en fysisk akt. 

Sammanfattning 

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras 

och hanteras i det format de kommer in till en myndighet eller upprättas hos en 
myndighet. Pappershandlingar bevaras på papper och elektroniskt upprättade handlingar 

i elektroniskt skick. 

Under de senaste åren har miljö- och byggenheten i allt större omfattning skannat 
pappershandlingar för att hantera dem digitalt. Att hantera både digitala och analoga 

versioner av samma dokument är onödigt arbets-, tids- och utrymmeskrävande. 

För att få en effektivare ärendeprocess vill enheten införa en helt digital hantering av 
ärenden i EDP Vision på samma sätt som samhällsbyggnadsnämnden har gjort. Digital 

ärendehantering innebär att handlingar som inkommit eller upprättats digitalt inte skrivs 
ut, och att pappershandlingar som skannas och registreras i EDP Vision kan gallras.  
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Enheten föreslår att samtliga ärenden (med vissa undantag) som upprättas från och med 
år 2020 endast kommer att bevaras i digital form och att någon fysisk akt inte kommer 

att upprättas. Interna myndighetsnämnden måste fatta beslut om gallring av de 
inskannade pappershandlingarna. 

Gallring av pappershandlingar efter skanning 

När man skannar en handling som kommit in till eller upprättats vid en myndighet skapas 

en digital kopia av handlingen. Den inskannade elektroniska kopian är den handling som 
myndigheten kommer att hantera i den dagliga elektroniska dokumenthanteringen. För 

att få göra sig av med originalhandlingen och endast bevara det digitala exemplaret 
(kopian) av handlingen krävs ett beslut om gallring. 

För att kunna gallra pappershandlingen krävs dessutom att den inte behövs för att 

garantera äktheten, till exempel på grund av att den är egenhändigt undertecknad. För 
att kunna gallra pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs 

vidare att det senare framställts på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. 

Handlingstyper och ärenden kan behöva sparas på papper en viss tid efter skanning. Ett 
mediebyte medför alltid någon form av informationsförlust framför allt beträffande 

möjligheten att bedöma handlingarnas autenticitet. Vissa handlingar som skannats kan 

gallras efter viss tid när en bedömning visar att de inte längre behövs för bevisvärde eller 
av andra skäl. 

Följande handlingstyper och ärenden kan behöva sparas på papper en viss tid efter 

skanning, oavsett om de upprättats inom den egna myndigheten eller har kommit in och 
skannats: 

: Justerade protokoll 

: Avtal och kontrakt 
: Äganderättshandlingar 

: Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

: Handlingar som behövs för bevisvärde 
: Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte 

tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild. 

Förutsättningar för enhetlig och kvalitetssäker skanning 

När en pappershandling skannas skapas en bildfil. Detta innebär att man till exempel inte 

kan söka i texten i ett skannat dokument. Filformat som ska användas vid skanning ska 
vara PDF. När filen registreras i ärendehanteringssystemet ska den konverteras till 

PDF/A. 

Upplösningen ska normalt vara minst 300 dpi (dots per inch). Högre upplösning än 300 

dpi kan behövas i vissa fall – läsbarheten avgör. En hög upplösning är särskilt viktig om 
man skannar fotografier eller handlingar som av olika skäl är mindre tydliga. 

Det är nödvändigt att kvalitetssäkra resultatet vid skanningen så att det uppfyller vissa 

krav: 

: Ingen information ska gå förlorad (till exempel genom att någon dimension eller 
annan betydelsebärande enhet har valts bort, eller att det inte går att läsa en 

uppgift av en viss storlek) – resultatet ska vara likalydande med originalet. 
: Resultatet ska vara tydligt så att det enkelt går att läsa. 
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: De olika tekniska kraven (upplösning, filformat, god teckentolkning med mera) 
ska vara uppfyllda. 

: Dokument som inkommer eller upprättas i elektronisk form ska omvandlas till 
PDF/A. 

Ekonomi 

Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi i annat avseende än att det blir både en 

tidsvinst och förbättrad arbetsmiljö för både handläggare och administration när man tar 
bort pappershanteringen i stor grad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-15 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare. 

Beslutet expedieras till 

Miljö- och byggchefen 

Verksamhetsutvecklarna 

Nämndsekreteraren 
Berörda handläggare på miljö- och byggenheten 

 



  Protokoll  

  2021-03-03  

    

    

 
Interna myndighetsnämnden 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 7 
Anmälda delegationsbeslut 

Diarienummer: IMN-2021-4 002 

Beslut 

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

 Anmälda delegationsbeslut, 200127-201231 

 Anmälda delegationsbeslut 210101-210221 

 



  Protokoll  

  2021-03-03  

    

    

 
Interna myndighetsnämnden 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 8 
Information från miljö- och byggenheten 

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ett samverkansavtal enligt nya kommunallagen har tagits fram för sjuhäradkommunernas 

miljönämnder. Beslut om att godkänna avtalet togs i kommunfullmäktige den 8 februari 
2021. De kommuner som skriver på avtalet kan sedan använda varandras handläggare 

för handläggning inom miljöskyddsverksamheten. En förutsättning är dock att det finns 
tillräckliga resurser att avvara.  

Miljö- och byggenheten har sedan tidigare ett liknande avtal gällande tobakstillsyn med 

Borås stad. Avtalet nyttjades i hög grad under slutet av 2020 då Borås behövde hjälp 
med deras handläggning av tobakstillstånd.  

I ett bygglovsärende som fattades i Bollebygds kommun av deras jävsnämnd, har 

länsstyrelsen fastslagit att det förelåg jäv. Handläggaren jobbade också åt deras 

samhällsbyggnadsnämnd vilket domstolen ansåg strida mot jävsreglerna. (Oklart om 
beslutet har överklagats. Det blir ett prejudikat först i mark- och miljööverdomstolen) 

Även i Svenljunga har lämpligheten i att ha myndighetsutövning i samma förvaltning som 

kommunala stöd- och servicefunktioner tidigare ifrågasatts av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen återtog 2003 viss miljötillsyn från kommunen då man ansåg att det fanns 

brister i kommunens organisation som kunde innebära jäv.  

Enheten har anpassat sig väl till rådande förutsättningar kopplat till pågående pandemi. 
De flesta handläggarna inom enheten arbetar till större delen hemifrån. Från 

november/december görs framförallt skrivbordstillsyn på verksamheterna. 

Skrivbordstillsyn innebär att handläggarna granskar verksamheternas dokumentation och 
rutiner/egenkontroller från kontoret istället för på plats.  

Beslut om digital ärendehantering som gäller från årsskiftet 20/21 har fallit väl ut och 

inneburit en effektivisering inom enheten. Målsättningen är att fortsätta digitalisera 
verksamhetens arbete under 2021. 


