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2022-05-29 

 
  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Sammanträde torsdagen den 9 juni 2022 kl. 13:00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag  

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

 Förslag till beslut 
Ordinarie: Elisabeth Sahlsten (MP) 
Ersättare: Peter Wesley (KD) 
 
Digital justering 2022-06-15 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista 
 

  1 min 

3.  Anmälan av jäv 
 

  1 min 

4.  Ärende nr 4-6 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). 

5.  

6.  
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 Ärende Beteckning Förslag  

7.  Beslut om sanktionsavgift enligt 
livsmedelslagen,  
SPEKEDAL 1:104 
 
Föredragande: Emelie Molin, 
livsmedelsinspektör 

MH-2022-
2244 
 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar 
att Onsala Pizzeria AB, org. nr: 
5593615163, ska betala en sanktionsavgift 
på 15 000 kronor.  
Betalning ska ske till Kammarkollegiet efter 
en särskild betalningsuppmaning, enligt 39 h 
§ Livsmedelsförordning (2006:813). 
Betalning sker mot faktura som 
Kammarkollegiet sänder. 

10 
min 

8.  Yttrande över motion från 
Maria Losman (MP) m.fl. om 
att utöka vattenskyddsområdet 
för Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattentäkt 
 
Föredragande:  
Paula Morelli, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

MH-2022-
1957 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen 
med hänvisning till nämnden för Miljö & 
Hälsoskydds yttrande 2022-05-31.  
 

15 
min 

9.  Kommunrevisionens 
grundläggande granskning av 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 2021 
 
Föredragande:  
Katarina Öryd, förvaltningschef 

MH-2022-
1629 
 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen till protokollet. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

10.  Antagande av taxa för nämnden 
för Miljö & Hälsoskydds 
verksamhet inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område, 
lagen om 
sprängämnesprekursorer, samt 
lagen om gaturenhållning och 
skyltning   
 
Föredragande:  
Tina Carlson, verksamhetschef 
och Christina Nordberg, 
controller 

MH-2022-
1461 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område, lagen om sprängämnesprekursorer, 
samt lagen om gaturenhållning och 
skyltning med tillhörande taxebilagor 1, 2 
och 3, daterad 2022-05-27, och översänder 
den till kommunfullmäktige för 
fastställande.  
Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska 
börja gälla från och med 1 januari 2023.  
Kommunfullmäktige beslutar att 
handläggningskostnad per timme sätts till 1 
250 kronor. 
Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd i uppdrag att årligen justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är 
oktober år 2022.   
Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område 
samt för lagen om sprängämnesprekursorer, 
lagen om gaturenhållning och skyltning, 
antagen av kommunfullmäktige 2020-12-08 
§ 178, upphör att gälla samtidigt som ny 
taxa träder i kraft. 

20 
min 

11.  Anmälan av delegeringsbeslut 
fattat av ordförande - Yttrande 
över Miljödepartementets 
remiss av skrivelsen Förstärkta 
insatser mot brottslighet inom 
avfallsområdet (M2022/00531) 
KS 2022-00356  

MH- 2022-
2314 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut från ordförande Peter 
Söderberg (M) på grund av brådskande 
ärende. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

12.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

MH-2022-6 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 
2022-04-25 till 2022-05-31. 

2 min 

13.  Anmälan av yttranden 
 

MH-2022-6 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner redovisningen av yttranden 
fattade under perioden 2022-04-25 till  
2022-05-31. 

2 min 

14.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

MH-2022-6 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
redovisningen av inkomna skrivelser till 
protokollet. 

2 min 

15.  Information 
 
1. Badvattenprovtagning 

sommaren 2022 
Föredragande:  
Katarina Öryd, 
förvaltningschef (10 min) 
 

2. Återrapportering från 
presidieavstämningen i maj 
månad, nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd och 
byggnadsnämnden 
Föredragande:  
Katarina Öryd, 
förvaltningschef (5 min) 
 

3. Rapport om 
personuppgiftsincident 
2022-05-25  
Föredragande: 
Katarina Öryd, 
förvaltningschef (3 min) 

 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen i protokollet. 

18 
min 

16.  Övrig fråga/brådskande ärende   5 min 
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Peter Söderberg 
ordförande 

Marina Björnbecker 
sekreterare 
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