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§ 61  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärende nr. 10 Övrig fråga/brådskande ärende, utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna förändring av ärendelista och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller det. 
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§ 62  
Anmälan av jäv 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antecknar informationen om jäv i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Tobias Eriksson (SD) anmäler jäv i ärende nr 5. X  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen om 
jäv till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 63 Dnr MH 2022–2172 
Uppföljning och prognos för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, april 
2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner uppföljning per april och prognos 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 30 april 
2022 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd enligt kommunens riktlinjer. 

Uppföljning per april och prognos för helåret 2022 för nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd omfattar nämndens driftbudget om 1 065 000 kronor. Till driftbudgeten 
tillkommer en ombudgetering på 246 000 kronor från 2021. Prognosen per april visar 
att nämnden har en budget i balans för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-25 

Uppföljning och prognos april 2022, rapport 2022-04-29 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64  
Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande 
Ärende § 64 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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§ 65 Dnr MH-2022-2198  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds deltagande på internationell 
stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni 2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att nämndens förtroendevalda ledamöter  
och ersättare får delta i aktivitet: Internationell stadsmässa H22 City Expo i 
Helsingborg den 13 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda ledamöter och ersättare i nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd att delta på den internationella stadsmässan H22 City Expo i 
Helsingborg den 13 juni 2022. 

Enligt avsnitt 4.2 punkt 7 samt avsnitt 5.1 punkt 7 i Riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, 
framgår att beslut krävs av nämnden för deltagande vid aktivitet där syftet är 
utbildning, information. Beslutet utgör ett underlag för arvodesutbetalningen. Aktuell 
aktivitet är arvodesberättigad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda 2018-12-13, § 260 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service, lönecenter 
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§ 66 Dnr MH-2022-2200 
Information om arbetet med Vision och e-tjänster 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och Hälsoskyddsinspektörerna Andrea Peterson och Yaneth Rosander, 
systemförvaltare Robert Singer och verksamhetschef Tina Carlson ger nämnden 
information om verksamhetssystemet Vision och e-tjänster. 

Länsstyrelsen har återkommande tillsyn över Miljö & Hälsoskydds olika 
tillsynsområden. Under 2020 utförde Länsstyrelsen en digital tillsyn inom 
miljöbalkens område. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fick information om 
tillsynsvägledningen den 19 augusti 2021, bland annat information om att det 
saknades en skriftlig rutin för att avsluta ärenden. En gemensam rutin har därmed 
upprättats och det finns nu möjlighet att mäta handläggningstider mer korrekt samt 
att det blir tydligare och mer rättssäkert för våra kunder när ärendet har avslutats.  

Ett gediget arbete har lagts ner vid själva införandet av verksamhetssystemet EDP 
Vision och därefter har arbetet fortsatt med att utveckla arbetssätt inom 
verksamhetssystemet som ska leda till ökad digitalisering och effektivitet inom 
verksamheten.  

Under 2021 började Miljö & Hälsoskydd använda webbdiariet på kommunens 
hemsida vilket lett till en ökad tillgänglighet av ärenden och allmänna handlingar för 
allmänheten och mer transparens av verksamheten.  

Under 2021 och framåt har Miljö & Hälsoskydd haft stort fokus på framtagande, 
införande och marknadsföring av olika typer av e-tjänster. Nyttjandegraden av e-
tjänster har ökat det senaste året. Nästa steg är integration mot EDP Vision vilket 
kommer leda till en ökad automatisering inom flera områden, t ex automatisk 
bekräftelse till kund. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 67 Dnr MH-2022-2201 
Miljösamverkan, verksamhetsberättelse 2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Katarina Öryd informerar nämnden om Miljösamverkan Västra 
Götaland och Miljösamverkan Hallands verksamhetsberättelse för 2021. 

• Information om miljösamverkan 

• Hur Kungsbackas engagemang i Miljösamverkan ser ut  

• Vinsterna med samverkan 

• Resultatet av arbetet 2021 

Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt 
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Genom att samverka kan Miljö & 
Hälsoskydd utföra sitt uppdrag bättre, effektivare och till en mindre kostnad. 
Tillsammans i miljösamverkan strävar kommunerna emot visionen och värdegrunden 
”Det önskade läget”. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 68  
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordföranden 
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 
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§ 69  
Övrig fråga/brådskande ärende 
Ärendet utgår från nämndens sammanträde den 5 maj 2022. 
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§ 70 Dnr MH-2022-5 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2022-03-28 till 2022-04-24. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2022-03-28 till 2022-04-24 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2022-03-28 till 
2022-04-24 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 71 Dnr MH-2022-5 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2022-03-28 till 2022-04-24. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2022-03-28 till 2022-04-24 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2022-03-28 till  
2022-04-24, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 72 Dnr MH-2022-5 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar redovisningen av inkomna skrivelser till 
protokollet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2022-03-28 till 2022-04-24 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 73  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande:  

1. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021  
Annika Nally, HR-specialist  

2. Resultatet av öppen jämförelse företagsklimat (Insikt) 2021  
Tina Carlson, verksamhetschef 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 74 Dnr MH 2022-2459 
Övrig fråga/brådskande ärende - Badvattenkvalité 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Lars-Erik Hörmander (M) lyfter en fråga angående den uppkomna 
situationen med dålig badvattenkvalité inför sommaren. Vilka åtgärder vidtas för att 
komma tillrätta med detta problem som varit under många år? 

Förvaltningschef Katarina Öryd besvarar frågan: 
I år har fyra kommunala badplatser i Kungsbacka kommun blivit klassade med sämre 
badvatten än vad de tidigare haft.  

Badvattnet klassificeras utifrån en sammanvägning av de fyra föregående 
badsäsongernas provresultat. Klassificeringen är alltså en historisk bedömning av 
badvattenkvaliteten och en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt. 

Miljö & Hälsoskydd behöver tillsammans med förvaltningarna för Kultur & Fritid 
och Teknik ta reda på orsakerna till att badvattnet inte har kunnat klassificeras som 
tillfredsställande och utreda de badplatser som fått dålig badklassning. Det är ett 
pågående arbete som sker just nu och kommer att fortsätta under sommaren. Det 
innebär att olika eventuella källor till förorening utreds. Just nu ses möjligheterna 
över för att ta hjälp av en konsult som kan kartlägga orsakerna till de höga halterna 
av bakterier. 

Miljö & Hälsoskydd utför en extra provtagning på de fyra badplatserna torsdagen 
den 5 maj.  

Ett kommungemensamt pressmeddelande planeras att skickas ut fredagen den 6 maj.  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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