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§ 62  

Förändring av ärendelista  

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Peter Söderberg (M) anmäler att följande ärende läggs till i ärendelistan: 

Presentation av ny verksamhetschef. Ärendet behandlas efter Förändring av 

ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 

godkänna förändring av ärendelistan, och finner att nämnden för Miljö & 

Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 63  

Presentation av ny verksamhetschef 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Katarina Öryd informerar nämnden om bygg-och 

miljöförvaltningens nya verksamhetschef för stab & stöd, Helena Borgström, som 

tillträder den 12 maj 2021. 

Helena Borgström presenterar sig för nämnden. 

Nämnden hälsar Helena välkommen till förvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 64  

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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§ 65 Dnr MH 2021–2211 

Uppföljning och prognos, april 2021 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner uppföljning per april och prognos 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 30 april 

2021 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd enligt kommunens riktlinjer.  

Uppföljning per april och prognos för helåret 2021 för nämnden för Miljö & 

Hälsoskydd omfattar nämndens driftbudget om 1 020 000 kronor. Prognosen per 

april visar att nämnden har en budget i balans för 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06  

Uppföljning och prognos april 2021, rapport 2021-05-06 

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 

Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr MH 2021-2393 

Miljösamverkan: Verksamhetsberättelse 2020 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om miljösamverkan Halland och miljösamverkan Västra 

Götalands verksamhetsberättelse 2020. 

• Information om miljösamverkan  

• Miljösamverkans värdegrund 

• Vinsterna med samverkan 

• Resultatet av arbetet 2020 

• Projekt 2020 

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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§ 67 Dnr MH 2021-1965 

Återkoppling klagomål - Övrig fråga/brådskande ärende vid nämndens 
sammanträde 2021-04-08, § 61 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde 2021-04-08 lyftes ett klagomål avseende bristande 

efterlevnad av folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Förvaltningen har följt upp klagomålet. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att 

förhindra trängsel och för att minska risk för smittspridning av covid-19. Ärendet är 

avslutat.  

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 68 Dnr MH 2021-2380 

Beslut om deltagande i aktivitet: Nämndens måldag 2021 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden får 

delta i aktivitet: Nämndens måldag, den 31 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har bjudit in nämndens presidium, ledamöter och ersättare att delta i 

aktivitet: Nämndens måldag, den 31 maj 2021. 

Enligt Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, beslutat av 

kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att nämnden ska fatta beslut om 

deltagandet för förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid aktivitet 

där huvudsyftet är uppföljning, planering och analys. Aktuell aktivitet är 

arvodeberättigad. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda 2018-12-13, § 260 

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, Service: lönecenter 
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§ 69 Dnr MH 2021- 2394 

Information - Miljöolyckor 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om förvaltningens arbete vid miljöolyckor inom och utanför 

ordinarie arbetstid. Kungsbacka kommun ska, oavsett tid på dygnet, ha en beredskap 

och förmåga att hantera oönskade allvarliga händelser, samhällsstörningar och 

extraordinära händelser som sker inom kommunens verksamhet och kommunens 

geografiska område. 

 

En stor del av händelserna berör Miljö & Hälsoskydds verksamhetsområde. Vid 

akuta ärenden kontaktar tjänsteman i beredskap miljö- och hälsoskyddsinspektörer 

och/eller chefer utifrån en upprättad kontaktlista. 

Miljö & Hälsoskydd deltar i ett nätverk för miljöolyckor inom Göteborgs regionen 

(GR). I nätverket kan vi stödja varandra och få mer samsyn kring arbetet med 

miljöolyckor. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 70  

Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande  

Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 

perioden. 
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§ 71  

Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30. 

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 2021-04-01 till 2021-04-30. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-04-01 till 

2021-04-30, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 72  

Anmälan av yttranden 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 

under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30. 

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 2021-04-01 till 2021-04-30. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 

godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden 2021-04-01 till  

2021-04-30, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 73  

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar redovisningen av inkomna skrivelser till 

protokollet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-04-01 till 2021-04-30. 

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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§ 74  

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. Resultatet av Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2020  

Katarina Öryd, förvaltningschef  

3. Återrapportering från presidieavstämning NMH och BN  

Katarina Öryd, förvaltningschef  

4. SMS-tjänsten  

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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§ 75  

Övrig fråga/brådskande ärenden 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Fråga från ledamot Kent Stenhammar (S) - Hur mycket satsar förvaltningen 

på kompetensutveckling per anställd? 

Förvaltningschef Katarina Öryd redovisar svar till nämnden: 

I budget 2021 har vi ett gemensamt schablonbelopp för förvaltningen på 

11 000 kronor per anställd och år som ska täcka kostnader för utbildning, 

resor och logi. Detta belopp fördelas till respektive budgetansvarig chef som 

sedan ansvarar för att prioritera kompetensutvecklingen inom sin enhet. 

Det innebär att det inte finns 11000 kr öronmärkta för varje individs 

kompetensutveckling utan respektive chef prioriterar efter verksamhetens 

behov. 

För Bygg och Geodata är det budgeterat totalt 770 000 kronor 2021. 

För Miljö och Hälsoskydd är det budgeterat totalt 407 000 kronor 2021. 

2. Fråga från ledamot Lars Wånghed (M) – Fråga om taxan avseende 

förskottsbetalningar. 

Verksamhetschef Tina Carlson redovisar svar till nämnden: 

Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö 

och människors hälsa. Den 1 januari 2021 började en ny behovsstyrd taxa att 

gälla. I den nya taxan betalar allt fler verksamheter i efterskott jämfört med 

tidigare taxa.  

Alla tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter samt vissa grupper av 

miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter betalar i förskott och 

omfattas av årlig avgift. En årlig avgift behöver inte innebära att Miljö & 

Hälsoskydd besöker verksamheten varje år. Exempelvis kan en verksamhet få 

tillsynsbesök vart annat år. 

Övriga verksamheter och privatpersoner betalar en avgift i efterskott efter 

utfört tillsynsarbete. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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