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Mora Orsa miljönämnd  

Plats och tid: Kommunsalen, Orsa kommunhus 08.10-10.35  

Beslutande: Joakim Turesson (M), Ordförande 
Yngve Björklund (C), ersätter Per-Erik Wiik (C) 
Joep Meens (MP) 
Anders Johansson (V) 
Åke Knutz (C), ersätter Billy Ferm (C) 
Anders Calder (C) 
Margareta Frödin (MOP) 
 
 
 

 

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Annica Edström, tillsynssamordnare, föredragande §§ 42, 43  
Irene Lilja, miljöinspektör, föredragande § 44 
Hanna Rosdal, sekreterare 
 
 

 

Utses att justera: Anders Johansson (V)  

 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Orsa kommunhus, 2021-12-08  

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

 

 ______________________________________ 

Joakim Turesson, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Anders Johansson, Justerande               

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa 
Miljönämnd 

Sammanträdesdatum: 2021-12-08 

Överklagningstid: 2021-12-08       2021-12-29 

Anslaget sätts upp: 2021-12-08 Anslaget tas ner: 2021-12-30 

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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§ 42 Dnr: 2021-1806-A 02 

 

Verksamhetsplan 2022-2024, med behovsutredning, 
tillsynsplan och kontrollplan 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplanen med behovsutredning, 

kontrollplan och tillsynsplan för 2022-2024 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har tagit fram en verksamhetsplan för 2022-2024. Planen består av en 

behovsutredning, en kontrollplan samt en tillsynsplan. Behovsutredningen redovisar 

vilka behov nämnden har av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen med mera. Tillsynsplanen och kontrollplanen beskriver hur de 

resurser som finns tillgängliga kommer att prioriteras. En prioritering av den stödjande 

verksamheten (administration, information, kvalitetsarbete mm) görs också i planen. 

Inför 2022 visar behovsutredningen på ett ökat behov inom miljöbalkens område samt 

inom den stödjande verksamheten. Det beror bland annat på ett ökat antal 

inkommande ärenden när det gäller enskilda avlopp och värmepumpar. Under 2022 

kommer även mer tid behövas för att kunna genomföra den beslutade 

sammanslagningen av miljö- och byggnadsförvaltningen och nämnden, samt för 

arbetet för att kunna öka digitaliseringen inom förvaltningen.  

Under 2022 kommer vi behöva rekrytera ytterligare en miljöinspektör och/eventuellt 

köpa in tjänster för att kunna genomföra den planerade tillsynen inom miljöbalken. 

Trots det måste nämnden ändå göra prioriteringar av tillsynen och kontrollen. I 

förslaget till verksamhetsplan är det huvudsakligen tillsyn/kontroll inom nedanstående 

tillsynsområden som inte prioriteras: 

- Upptäcka och motverka livsmedelsfusk 
- Kontroll av dricksvattenanläggningar (utöver den klassade kontrolltiden) 
- Tillsyn av mindre (ej anmälnings- eller tillståndspliktiga) miljöfarliga 

verksamheter 
- Tillsyn av mindre (ej anmälningspliktiga) hälsoskyddsverksamheter 
- Förorenade områden 
- Kontroll enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 

Motivering 
Enligt livsmedelslagstiftningen ska varje kontrollmyndighet på ett bra sätt kunna 

beskriva sitt system för offentlig kontroll av livsmedel. Denna beskrivning kallas för 

kontrollplan. För att kunna planera verksamheten behöver nämnden ha en tydlig bild 

av vilket ansvar man har och vilka uppgifter som ansvaret för med sig, en 

behovsutredning. En kontrollplan med behovsutredning ska antas av miljönämnden. 
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Enligt miljötillsynsförordningen, ska det hos en tillsynsmyndighet finnas en utredning 

om tillsynsbehovet för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska 

omfatta en tid på tre år och ses över årligen. En tillsynsplan ska tas fram som baseras 

på behovsutredningen och det register över verksamheter som ska finnas. 

Tillsynsplanen och behovsutredningen ska beslutas av miljönämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-11-30 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta verksamhetsplanen med 

behovsutredning, kontrollplan och tillsynsplan för 2022-2024 

Sändlista 
- 
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§ 43 Dnr: 2021-1810-A 04 

 

Internkontrollplan för 2022, Mora Orsa miljönämnd  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta upprättad internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har tagit fram ett reglemente för internkontroll. Enligt detta reglemente 

har nämnden ansvar för att det finns en internkontrollplan. Denna plan ska nämnden 

årligen besluta om. 

Syftet med internkontroll är att bevaka efterlevnaden av lagar, interna regelverk och 

riktlinjer, ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt tillförlitlig finansiell 

rapportering och information om verksamheten. 

I framtagandet av internkontrollplanen har riskanalyser gjorts för att identifiera vilka 

risker som finns i verksamheten. För att identifiera de största riskerna i verksamheten 

har riskerna värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. För de största riskerna har 

sedan kontrollåtgärder tagits fram som beskriver vad som måste vidtas för att 

minimera eller eliminera riskerna.  

Uppföljningen av internkontrollen ska göras årligen i samband med årsredovisningen. 

Resultatet från uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till 

kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 

2022 års internkontrollplan föreslås vara densamma som föregående års. Under 2022 

behöver en internkontrollplan tas fram som ska gälla den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-11-29 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättad internkontrollplan för 

2022. 

Sändlista 
- 
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§ 44  

 

Informationsärenden  

1.   Mitt miljösamverkan 

Miljöchefen informerar om de projekt inom 

samverkan som genomförts 2021 och 

planeras till 2022.   

  

2. Information om pågående inom 

förorenad mark 

   

3. Ekonomisk uppföljning 

Miljöchefen informerar om nämndens 

ekonomi.  

  

    

    

 

 

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-12-08 

7(7) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 45  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2021-11-01 till och med 2021-11-29 redovisas. 

 

 

  




