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

Organ Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Sammanträdesdatum 2022-06-09 Paragrafer §§ 75-89 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-06-17 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-07-11 

 

Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljöförvaltningen 

Underskrift  
  
Marina Björnbecker  
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§ 75  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Informationspunkten; Lagrådsremiss – Hårdare regler för nya nikotinprodukter, 
tillkommer under ärende nr. 15 Information, och behandlas som punkt nr 4. 

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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§ 76  
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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§§ 77-80  
Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande 
Ärende §§ 77-80 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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§ 81 Dnr MH-2022-1957 
Yttrande över motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
med hänvisning till nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande 2022-05-31, med 
följande tillägg som sista stycke:  

- Översyn ska ske i samarbete med Lygnerns vattenråd förslagsvis och inga 
ytterligare inskränkningar i bekämpningsmedelsanvändningen utöver vad som krävs 
idag och enligt aktuell lagtext. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig mellan klockan 13:45-13:53 för inläsning av ärendet. 

Reservation 
Elisabeth Sahlsten (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, med 
följande motivering: ”Jag reserverar mig mot tilläggsyrkandet och yrkar på bifall till 
motionen enligt förvaltningens yttrande”. 

Kent Stenhammar (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion till Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd för yttrande. Det är Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) som 
har inkommit med en motion om att kommunen, i samarbete med Hallands och 
Västra Götalands länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, 
ska verka för att komplettera föreskrifterna för Lygnern-Fjärås-Bräcka vattentäkt 
genom att utöka vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för 
Lygnern. Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda 
kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till 
Lygnern samt genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som 
behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet med hänsyn till 
flergenerationsperspektivet. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 
juni 2022. 

För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till 
Göteborgsregionens vattenförsörjning är det viktigt att skyddsföreskrifterna för 
Lygnern – Fjärås bräcka ses över och att både föreskrifter och skyddsområde baseras 
på en utredning och riskbedömning av avrinningsområdet och vattentäkten. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för Teknik är bäst lämpad 
att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om skyddsföreskrifter bör 
beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Yttrande 2022-05-31 
Motion (MP) – Lygnerns vatten – värt att värna, 2022-02-23 
Kommunstyrelsens remiss, 2022-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut; Anmälan av motion 2022-03-08 § 37 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-03-29 §117 Remittering av motion 
från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås 
Bräcka vattentäkt 
Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Havs och 
Vattenmyndigheten, 2021-02-01 
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, uppdaterad 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Stenhammar (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Henrik Arnesson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg i 
yttrandet: ”Översyn ska ske i samarbete med Lygnerns vattenråd förslagsvis och inga 
ytterligare inskränkningar i bekämpningsmedelsanvändningen utöver vad som krävs 
idag och enligt aktuell lagtext”. 

Elisabeth Sahlsten (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och Henrik Arnessons (C) tilläggsyrkande.  

Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller 
det.  

Ordföranden (M) prövar sedan Henrik Arnessons (C) tilläggsyrkande mot avslag, 
och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr MH-2022-1629 
Kommunrevisionens grundläggande granskning av nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd 2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionens grundläggande granskning av nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
2021 visar  

• att nämndens verksamhet styrts utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat,  

• att uppföljning och rapportering gjorts enligt kraven i kommunens 
styrmodell, och 

• att nämnden följt kommunens anvisningar för intern kontroll. 

Kommunrevisionens totala bedömning är att granskningen inte har visat på några 
avvikelser.  

Kommunrevisionen har i sin granskning identifierat förbättringsområden på 
övergripande kommunnivå. Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen 
att förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 
sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas. 
Kommunstyrelsen rekommenderas också att tydliggöra hur styrelsens och 
nämndernas uppföljning av de kommunövergripande målen och nämndmålen ska 
ske. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19 
Revisionsrapport, Kungsbacka kommun grundläggande granskning 2021, mars 2022 
Följebrev från kommunrevisionen och Ernst & Young, mars 2022 

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 

Byggnadsnämnden 
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§ 83 Dnr MH-2022-1461 
Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet 
inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och skyltning 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att 
anta ny taxa för miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och skyltning i Kungsbacka 
kommun, i enlighet med bifogat förslag, samt att upphäva nuvarande taxa inom 
området.  

Den 8 december 2021 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning till 
kommunfullmäktige.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att man följer upp taxan 
under andra året efter införandet av taxan samt att taxan revideras vid behov. Miljö & 
Hälsoskydd har sett över gällande taxa och bedömer att det finns behov av att anta en 
ny taxa.  

Miljö & Hälsoskydd har därmed tagit fram förslag till ny taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens områden med flera. Förslaget till den nya taxan innebär 
en anpassning till ny lagstiftning samt att vissa redaktionella ändringar har utförts.  

Revideringar berör taxebilagor 1, 2 och 3 och inga ändringar föreslås i taxans första 
del, inledande bestämmelser. Se mer utförligt beskrivning av revideringar under 
avsnittet ”Beskrivning av ärendet”, samt bilaga 4 under rubriken beslutsunderlag.  
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Handläggningskostnaden per timme sätts till 1 250 kronor för tillsynen enligt 
miljöbalkens område. Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall som är ett gemensamt underlag inom miljöbalkens och plan- och 
bygglagens område.   

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god 
ekonomisk hushållning är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens 
genomsnittliga självkostnad och att de delar av verksamheten som kan 
intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd vill fortsättningsvis få mandat av 
kommunfullmäktige att årligen justera avgiftsbeloppen enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) publicerad av SKR.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27 

Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och 
skyltning till kommunfullmäktige, beslutad av Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 
178, KS 2020–00552, diarienummer 2020–1534.   

Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område, lagen om sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och 
skyltning 

Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och 
skyltning som beskriver förslag till ändringar 

Tabell för handläggningskostnad  

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 
Kommunfullmäktige 
Byggnadsnämnden 
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§ 84 Dnr MH-2022-2314 
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande - Yttrande över 
Miljödepartementets remiss av skrivelsen; Förstärkta insatser mot 
brottslighet inom avfallsområdet (M2022/00531) KS 2022-00356 

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

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av kort svarstid har ordföranden yttrat sig över kommunstyrelsens remiss 
över Miljödepartementets skrivelse; Förstärkta insatser mot brottslighet inom 
avfallsområdet (M2022/00531). 

Beslutet har fattats i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
delegeringsförteckning, 2021-12-09 § 158 punkt 1.2, att ordföranden har rätt att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Lagstiftning 
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt 
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2022-05-27 
Yttrande, 2022-05-27 
Remiss från kommunstyrelsen, KS 2022-00356  
Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet, Naturvårdsverket  
2022-03-07 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan godkänna redovisningen 
av delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner 
att nämnden bifaller det. 
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§ 85 Dnr MH 2022-6 
Anmälan av delegeringsbeslut 

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

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 2022-04-25 till 2022-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2022-04-25 till 
2022-05-31 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 86 Dnr MH 2022-6 
Anmälan av yttranden 

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

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 2022-04-25 till 2022-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2022-04-25 till  
2022-05-31, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 87 Dnr MH 2022-6 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2022-04-25 till 2022-05-31 

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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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 88  
Information 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 

1. Badvattenprovtagning sommaren 2022 
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef  

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

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

4. Lagrådsremiss – Hårdare regler för nya nikotinprodukter 
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef 

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

 
 

  
 

 

§ 89  
Övrig fråga/brådskande ärende 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 6 juni 2022. 
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