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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Sammanträdesdatum 2022-04-07 Paragrafer §§ 47-60 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-04-14 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-05-06 

 

Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljöförvaltningen 

Underskrift  
  
Marina Björnbecker 
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§ 47  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Söderberg (M) anmäler följande förändringar av ärendelista: 

Initiativärende om självdeklaration inom tillsynsverksamheten. Ärendet behandlas 
efter ärende nr 6. 

Övrig fråga angående planering av nämndens sista sammanträde för innevarande 
mandatperiod. Frågan behandlas under ärende nr 14. Övrig fråga/brådskande ärende.  

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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§ 48  
Anmälan av jäv 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar att ingen har anmält jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen av nämndens ledamöter anmäler jäv. 

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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§ 49 Dnr MH 2022-1628 
Information om utvärdering av sammanslagningen av 
Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och hälsoskydd 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef vid kommunstyrelsens förvaltning, Sofia Jonsson och konsult 
Annika Harrysson informerar nämnden om den utvärdering som gjorts efter 
sammanslagningen av Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och 
hälsoskydd. 

Bakgrund 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av  
Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Då beslutades  
samtidigt att en utvärdering av sammanslagningen ska presenteras för  
kommunfullmäktige i juni 2022. 

Uppdrag 
Uppdraget syftar till att utvärdera huruvida sammanslagningen av de två  
förvaltningarna lever upp till de önskade effekterna. 
Utvärderingen bygger på intervjuer med 12 medarbetare inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av sammanslagningen av Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för 
Miljö- och Hälsoskydd, 2022-03-04 

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 50  
Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande  
Ärende § 50 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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§ 51 Dnr MH 2013-366 
Upphävande av Nämnden för Miljö & Hälsoskydds beslut 2013-04-18, § 
38 om anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) om djurhållning 
på fastigheten Älvsåker 8:1  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd upphäver nämndens beslut 2013-04-18, § 38 om 
anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) om djurhållning på fastigheten 
Älvsåker 8:1.  

Beslutet kan överklagas 
Om du vill överklaga detta beslut eller delar av det ska du skriva till nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd med adress Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka och e-
postadress: info@kungsbacka.se. 
Skriv vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets 
diarienummer och beslutsdatum samt om det gäller hela beslutet eller delar av det. 
Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i 
beslutet. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd måste ha fått ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan din överklagan inte prövas. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd skickar ditt överklagande vidare till högre instans 
för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade 2013-04-18 om anmälan enligt 9 kap  
6 § miljöbalken (1998:808) om djurhållning. 

Svesgård AB inkom den 25 januari 2021 med en anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet -djurhållning. Anmälan rörde en utökning av antalet djur från 255 
djurenheter (de) till 347 de. Beslut om detta fattades per delegation, 2022-01-07. Det 
tidigare beslutet som togs av nämnden 2013 behöver således upphävas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-25 

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 
Svesgård AB 
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§ 52 Dnr MH-2022-1965 
Initiativ från Peter Söderberg (M), Peter Wesley (KD), Henrik Arnesson 
(C) och Marie-Louise Rolf (L) om självdeklaration inom 
tillsynsverksamheten 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller initiativet och ger förvaltningschefen i 
uppdrag:  

- att uppdra åt förvaltningschefen för Bygg & Miljö, att snarast utreda vilka 
områden inom tillsynsverksamheten, som är möjliga att självdeklarera eller 
delvis att självdeklarera.  

- att redovisa resultatet av utredningen senast till nämnden den 18 augusti 2022 
eller tidigare. 

- att förbereda för en första deklarations testomgång senast i oktober 2022. 

- att avrapportera testomgångens resultat senast den 8 december 2022. 

Reservation 
Elisabeth Sahlsten (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Söderberg (M), Peter Wesley (KD), Henrik Arnesson (C) och Marie-Louise 
Rolf (L) väcker ett initiativ om självdeklaration inom tillsynsverksamheten. 

Förslagsställarna ser, att en växande kommun som Kungsbacka, får ett ökat tryck på 
sig avseende tillsyn av olika verksamheter, bland annat p.g.a. nya lagstiftningar men 
också en ökad inflyttning och etableringar av företag.  

Förslagsställarna ser också att målet att vara en företagsvänlig kommun, kan vara 
svårt att uppnå om vi inte förändrar vårt arbetssätt. Medborgare och företagare ställer 
idag mycket högre krav på snabbhet och enkelhet i handläggning av olika ärenden. 

För att nå målet: Västsveriges bästa företagsklimat, ser vi det som absolut nödvändigt 
att många delar av tillsynsarbetet förenklas samt att detta i flera fall i stället kan 
deklareras av den enskilde eller av företagaren. Detta skulle sannolikt innebära lägre 
kostnader för såväl företagare som för den enskilde medborgaren. 

I dagens samhälle är både företagare och medborgare vana vid att utföra en mängd 
olika administrativa uppgifter själva, d.v.s. det vi kallar för självbetjäning. Till 
exempel bankärenden, resebokningar, lantmäteriärenden, egenkontroller, 
inkomstdeklarationer med mera. 

Förslagsställarna vill därför ge förvaltningschefen för Bygg- och miljöförvaltningen i 
uppdrag: 

- att snarast utreda vilka områden inom tillsynsverksamheten, som är möjliga att 
självdeklarera eller delvis att självdeklarera.  
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Detta kan exempelvis vara verksamheter såsom:  

tatuerings ateljéer, frisersalonger, köldmedels redovisning, enskilda avlopp, 
oljeavskiljare, lantbruk, strandskydd, m.fl. verksamheter där man borde kunna förlita 
sig på egenkontroller. Sådant som redan görs inom byggverksamheter. 

- att redovisa resultatet av utredningen senast till nämnden den 18 augusti 2022 eller 
tidigare 

- att förbereda för en första deklarations testomgång senast i oktober 2022 

- att avrapportera testomgångens resultat senast den 8 december 2022 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Peter Söderberg (M), Peter Wesley (KD), Henrik Arnesson (C) och 
Marie-Louise Rolf (L), 2022-04-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar bifall till initiativet. 

Elisabeth Sahlsten (MP) yrkar på följande tillägg av att-sats till initiativet:  

- att resultatet av utredningen genomgår en extern utvärdering vars resultat redovisas 
till och utvärderas av nämnden före start av testomgång. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Peter Söderbergs (M) yrkande om bifall till initiativet och Elisabeth 
Sahlstens (MP) tilläggsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först Peter Söderbergs (M) yrkande, och finner att nämnden 
bifaller initiativet. 

Ordföranden (M) prövar sedan Elisabeth Sahlstens (MP) tilläggsyrkande, och finner 
att nämnden avslår det. 

Beslutet skickas till 
Bygg-och miljöförvaltningen 
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§ 53 Dnr MH 2022-1621 
Uppdrag att ta fram förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ger förvaltningschefen i uppdrag att under 2022 ta 
fram förslag på ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Taxan ska gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera.  

Med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av avgifter 
för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns nya riktlinjer för styrande 
dokument behöver ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter tas fram.  

Förslag till ny taxa innebär att debiteringsprincipen med efterskottdebitering införs 
succesivt med början 2023. 

I förslag till ny taxa kommer även förslag till timavgift jämte förslag på 
indexreglering av timavgifter föreslås. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-24 

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 
Byggnadsnämnden 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 54 Dnr MH 2022-1804 
Deltagande i aktivitet: Nämndens måldag inför nämndbudget 2023, den 
30 maj 2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att nämndens förtroendevalda ledamöter 
och ersättare med dagarvode får delta i aktivitet: Nämndens måldag inför 
nämndbudget 2023 den 30 maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har bjudit in ledamöter och ersättare i nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd att delta i aktivitet: Nämndens måldag inför nämndbudget 2023 den 30 
maj 2022. 

Enligt avsnitt 5.1 punkt 10 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, 
antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av 
nämnden för deltagande av förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode 
vid aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, planering och analys, (internt, t.ex. 
budgethantering, omvärldsdag). Detta beslut behövs som underlag för 
arvodesutbetalningen. Aktuell aktivitet är arvodeberättigad. 

Ordföranden och vice ordföranden som deltar i aktiviteten har inte rätt till dagarvode 
enligt avsnitt 4.2 punkt 10 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, 
antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-28 
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 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-04-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 55  
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordföranden 
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 
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§ 56 Dnr MH 2022-4 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2022-02-28 till 2022-03-27. 

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 2022-02-28 till 2022-03-27 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2022-02-28 till 
2022-03-27 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 57 Dnr MH 2022-4 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2022-02-28 till 2022-03-27. 

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 2022-02-28 till 2022-03-27 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2022-02-28 till  
2022-03-27, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-04-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 58 Dnr MH 2022-4 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2022-02-28 till 2022-03-27 

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. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-04-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 59  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 

1. Information om tillsynsansvar asylboenden och akuta ankomstboenden 
Katarina Öryd, förvaltningschef  

2. Återrapportering från presidieavstämning nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
och Byggnadsnämnden 
Katarina Öryd, förvaltningschef 

3. Nämndens studiebesök den 29 april 2022  
Katarina Öryd, förvaltningschef  

4. Uppföljning tillsynsplan den 1 januari till den 31 mars 2022  
Tina Carlson, verksamhetschef  

5. Information om nedlagda deponier i Kungsbacka kommun  
Maria Samuelsson, enhetschef, förvaltningen för Teknik  
Ulrika Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör  

6. Badvattenprovtagning 2022  
Annelie Lindgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör  

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-04-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 60 Dnr MH 2022-2102 
Övrig fråga/brådskande ärende – Mandatperiodens sista sammanträde i 
december 2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) lyfter frågan angående planering av nämndens sista 
sammanträde för innevarande mandatperiod. Nämnden ger nämndsekreteraren i 
uppdrag att samordna mötet. 

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