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§ 14   
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner ärendelistan utan förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga förändringar av ärendelistan att anmäla. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna ärendelistan utan förändringar finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller det. 
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§ 15   
Anmälan av jäv 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) upplyser om att det i första hand är den jävige själv 
som ska tillkännage jäv på nämndens sammanträden. 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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§ 16 Dnr MH-2021-591 
Årsredovisning 2020 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner årsredovisning 2020.  
 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner begäran om ombudgetering och 
resultatfond och överlämnar till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2020 
tillsammans med bifogade handlingar.  

Nämnden redovisar ett överskott för 2020 om 232 000 kronor. Kostnaderna för 
arvoden avviker mot budget med drygt 160 000 kronor och de övriga kostnaderna 
med knappt 70 000 kronor.  

Den främsta orsaken till avvikelserna är de rekommendationer och restriktioner som 
införts till följd av Covid-19, till exempel ett minskat deltagande vid 
nämndsammanträden under 2020 i första hand för personer i riskgrupper. Den budget 
som avsatts för utbildningar och studiebesök har inte heller kunnat utnyttjas under 
året.  

Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med knappt 140 000 kronor. Arvodena 
har minskat med knappt 100 000 kronor och de övriga kostnaderna med knappt 40 
000 kronor. Även i denna jämförelse är den främsta orsaken minskat deltagande vid 
nämndsammanträden och att inga utbildningar eller studiebesök genomförts på grund 
av restriktioner till följd av Covid-19.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd når måluppfyllelse i sex av sina åtta 
nämndspecifika mål som bidrar till kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. 
Måluppfyllelsen för ”Luftkvalitet i skolor och förskolor” är på god väg att nå 
uppfyllelse och tillsynsinsatsen som bedrivs inom målet kommer att avslutas under 
2021. Delmålen inom målet är uppnådda med godkänt resultat. Måluppfyllelsen för i 
fullmäktiges mål ”I Kungsbacka utvecklas vi hela livet” är på god väg att nå 
uppfyllelse men på grund av rådande pandemi under 2020 kunde inte förvaltningen 
ta emot praktikanter som planerat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-02  
Nämndens årsredovisning 2020  
Blankett ombudget och resultatfond 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningens, och att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr MH-2021-527 
Intern kontrollrapport 2020 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner intern kontrollrapport för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
I stort fungerar nämndens arbete med intern kontroll bra och vi ser att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnås i 
nämndens verksamhet. Men i arbetet med den interna kontrollen under 2020 har vi 
identifierat ett antal förbättringsområden.  

Vi ser ett fortsatt behov av att förbättra kännedomen av mål, styrdokument och 
rutiner i hela förvaltningen. Vi ser också ett behov av att fortsätta att utveckla och 
förtydliga arbetet och uppföljningen av den interna kontrollen och på ett tydligare 
sätt systematisera och integrera den interna kontrollen i det dagliga arbetet. Vidare 
ser vi ett behov av att arbeta vidare med medvetenhet och kunskap bland all personal 
i frågor om oegentligheter och jäv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-02  

Intern kontrollrapport daterad 2021-02-02 

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen  

Kommunstyrelsen 
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§ 18  Dnr. MH 2021-847 
Presidiedag för plan-, bygg- och miljönämnder den 18 mars 2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner att nämndens presidie och ledamöter 
deltar på Presidiedag för plan-, bygg- och miljönämnder den 18 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner har skickat en inbjudan till Presidiedagar för  
plan-, bygg- och miljönämnder 18 och 23 mars 2021.  
 
Inbjudan riktar sig till politiker och chefer med ansvar för miljö-, planering- eller 
byggfrågor i kommunerna och innehåller information om aktuella utredningar, 
myndighetsutövning och juridik inom området. SKR:s experter och förbundsjurister 
samt representanter från berörda departement medverkar. Konferensen är 
webbaserad. 

I anvisningarna till Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, beslutat av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att nämnden ska fatta beslut om 
deltagandet vid aktivitet där syftet är utbildning, information. 

Aktuell utbildningsinsats är arvodeberättigad. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan - Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 18 och 23 mars 2021  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Peter Söderberg (M) föreslår nämnden att godkänna att presidiet samt 
nämndens ledamöter deltar på presidiedagen den 18 mars 2021. 

Kent Stenhammar (S) yrkar bifall till Peter Söderbergs (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, Service: lönecenter 
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§ 21 Dnr MH 2021-145 
Yttrande över planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2021-02-01 och överlämnar den som sitt yttrande över 
förslag till planprogram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till 
planprogram för kvarteret Ejdern. 

Remisstiden är till den 23 februari 2021.  

Syftet med programmet är att utveckla kvarteret Ejdern, den omfattar ett 40 000 
kvadratmeter stort område. Området består idag av gles bebyggelse, trafikytor och 
markparkering. Området avses skapa nya kvarter med centrumverksamheter, 
bostäder och grönområden. Det ska byggas en förskola och parkeringshus samt cirka 
250 bostäder med bottenvåningar med restauranger, butiker, kontor, kaféer med 
mera. Västra villastaden och Sjöallén kan kopplas till innerstaden och Hamntorget 
via en ny bro för att öka tillgängligheten till området.  

Som underlag till remissen finns Planprogramhandling, Kulturmiljöutredning 
Alléskolan, Trafikutredning, Översiktlig geoteknisk utredning, miljöhistorisk 
inventering, Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01  

Samrådshandlingar 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 22   
Information - förvaltningens arbete med små avlopp 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om hur tillsynen av små avlopp går till. MH2 har 
tagit fram ett årshjul över alla tillsynsprojekt som löper över år 2021.  

De olika tillsynsområdena är: 

• UPPF-tillsyn dvs uppföljande tillsyn på anläggningar som anlades för ca två 
år sedan. Tillsynen delas in i två delar; minireningsverk respektive övriga 
anläggningar. 

• ”Vanlig tillsyn” dvs tillsyn på anläggningar som inte är ett minireningsverk. 

• Minireningsverkstillsyn. 

• Tillsyn på VA-föreningar. Nytt för 2021.  

• Tillsyn på gemensamhetsanläggningar dvs anläggningar som är mellan 25-
200 pe. 

• MH2 visar bilder från tillsynen och förklarar hur tillsynen går till. För 
minireningsverkstillsynen utförs provtagning på utgående renat avloppsvatten 
för att kontrollera hur bra anläggningen renar och om ställda villkor uppfylls. 
För infiltrationsanläggningar där grundvattenrör finns görs inmätning med 
planlaser för att mäta avståndet till grundvattenytan.  

Alla små avloppsanläggningar är riskklassade och det finns fyra olika klasser av 
anläggningar. Varje klass har två intervall, ett för hög risk och ett för låg risk. 
Riskklassningen är ett planeringsverktyg för MH2 och meddelas inte till 
fastighetsägaren. Urvalet för tillsynen görs utifrån det tillsynsintervall en anläggning 
har fått. Intervallet varierar beroende på typ av anläggning exempelvis får ett 
minireningsverk som är mer skötselkrävande ett tätare tillsynsintervall än en 
separerad avloppslösning. Valet av plats, exempelvis om det ligger inom 
vattenskyddsområde är en faktor, en annan faktor är om anläggningen ligger inom ett 
känsligt område avseende hög näringsbelastning eller om den geologiska risken är 
hög exempelvis tunna jordlager.  

MH2 informerar kort om att verksamhetssystemet EDP Vision ska påbörja 
utvecklingen av en ny tjänst på miljösidan och att förvaltningen är med och utvecklar 
detta tillsammans med några fler kommuner. EDP Besök är en ny modul för 
platsbesök/tillsynsbesök i Vision. EDP besök ska underlätta arbetet ute i fält vid 
tillsyn och göra tillsynsprocessen effektivare, den ska vara uppkopplad via en 
molntjänst och levererar direkt in i systemet. Planeras vara i drift år 2023. 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 23   
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-01-11 till 2021-02-07.  

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 2021-01-11 till 2021-02-07 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-01-11 till 
2021-02-07, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 24   
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2021-01-11 till 2021-02-07.  

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 2021-01-11 till 2021-02-07 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden 2021-01-11 till  
2021-02-07, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 25   
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-01-11 till 2021-02-07 

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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§ 26   
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen: 
 
1.Covid-19, status på förvaltningen 
Katarina Öryd, förvaltningschef 

2.Senarelagd fakturering av vissa avgifter 
Katarina Öryd, förvaltningschef 

3.Berednings- och beslutsprocess för den extraordinära satsning på 10 mkr som 
Kommunfullmäktige beslutat om med anledning av Covid-19 
Katarina Öryd, förvaltningschef 

4.Säker digital mötestjänst, Inera - status  
Katarina Öryd, förvaltningschef 

5.Upphävda och återförvisade beslut 2020  
Kasra Hassirian, förvaltningsjurist 

6.Åtalsanmälningar 2020 
Kasra Hassirian, förvaltningsjurist och Tina Carlsson, verksamhetschef 

7.Pressnyhet taxa 
Tina Carlsson, verksamhetschef 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 27   
Övrig fråga/brådskande ärenden 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 18 februari 
2021. 
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§ 28 Dnr MH 2021-55 
Dispensansökan - Svängehalla Avloppsförening 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att ge medlemmarna i Svängehalla 
Avloppsförening dispens från tidigare beslutade förbud av utdömda 
avloppsanläggningar fram till dess att ny lösning färdigställts.  

Dispensen gäller till den 2022-02-18. 

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om 
gaturenhållning och skyltning. Taxan antogs enligt beslut i kommunfullmäktige 
2020-12-08 § 178. Enligt taxan debiteras en handläggningsavgift om 3 300 kronor. 
Avgiften motsvarar 3 timmars handläggningstid. Fakturan skickas separat.  

Dispensen gäller enbart för aktuella medlemmar i föreningen. 

Beslutsmotivering 
Det bedöms rimligt att medge ett års dispens, så att alla fastigheter med förbud 
hinner ansluta sig. 

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 
Inom området för Svängehalla Avloppsförening har Miljö & Hälsoskydd dömt ut ett 
antal avloppsanläggningar som inte uppfyller nu gällande krav. Till dessa fastigheters 
ägare har beslut om förbud meddelats. Förbuden har börjat gälla, men Svängehalla 
Avloppsförening har medgivits dispens från medlemmarnas förbud 2 gånger. Senast 
medgav Nämnden för Miljö & Hälsoskydd dispens tom 2021-02-13. 

Inom området har en avloppsförening bildats med syfte att lösa avloppssituationen 
för flertalet fastigheter. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Ansökan 

Karta över stamnät och verksamhetsområde för föreningen 

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

Beslutet skickas till 
Svängehalla Avloppsförening 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Ärende om prövning, tillsyn, förbud eller föreläggande   
 
Ärende § 29-30 som gäller prövning enligt alkohol- eller tobakslagen, 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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