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§ 76  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) anmäler att ett extra ärende tillkommer på 
ärendelistan, Tack och Glad sommar. Ärendet behandlas efter ärende nr. 11 Övrig 
fråga/brådskande ärenden. 

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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§ 77  
Anmälan av jäv 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antecknar anmälan om jäv i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Henrik Arnesson (C) anmäler jäv i ärende nr. 12 - XXX 

Peter Söderberg (M) anmäler jäv i ärende nr. 14 - XXX 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) ställer proposition på om nämnden kan notera 
anmälan om jäv i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 78 Dnr 2021-2617    
Återrapportering av byggnadsnämndens beslut - Uppföljning och 
prognos, april 2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per april och prognos 2021.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 30 april 
2021 för Byggnadsnämnden enligt kommunens riktlinjer. 
 
Per april är bedömningen att Bygg- och miljöförvaltningen sammantaget kommer att 
ha en budget i balans under 2021. Både de totala intäkterna och kostnaderna 
beräknas bli högre än budgeterat och avvika mot budget med 3,2 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
BN Beslut § 122, 2021-05-21 Uppföljning och prognos, april 2021 

BN Uppföljning och prognos april 2021 

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

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö&Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 79  
Återrapportering - Digital kommunträff angående strategiskt arbete med 
förorenade områden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om Digital kommunträff angående strategiskt arbete med 
förorenade områden som Länsstyrelsen anordnade den 9 juni 2021. 

För att uppnå miljömålet Giftfri miljö med avseende på förorenade områden har ett 
nationellt ”strategipaket” tagits fram. Paketet ger vägledning i arbetet med att ta fram 
en strategi för förorenade områden som konkretiseras i en handlingsplan.  

Strategipaketet kommer att lanseras nationellt av alla län. Länsstyrelsen i Hallands 
län genomför under 2021 en informationskampanj genom träffar med samtliga 
kommuner. Under informationskampanjerna introduceras strategipaketet och 
vägledningsmaterial som ska hjälpa kommunerna att arbeta mer strategiskt och 
kommunövergripande med de mest prioriterade förorenade områdena. 

Träffen delades upp i två delar, den första delen var övergripande och den andra mer 
fördjupad. Under den första delen deltog politiker och tjänstepersoner från olika 
förvaltningar. Vid den andra fördjupande delen vände sig informationen till 
tjänstepersoner.  
 
Övergripande del 

• Syfte 
• Bakgrund 
• Strategipaketet 
• Kommunens tillsynsobjekt 

 

Fördjupad del 

• Fördjupad genomgång av strategipaketet 
• Kommunens organisation och arbetssätt 
• Fördjupad diskussion av kommunens tillsynsobjekt  

 
Förvaltningen kommer ge nämnden information efter sommaren om hur långt man 
kommit i arbetet med strategipaketet i Kungsbacka kommun  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 80  
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande  
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 
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§ 81  
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden  2021-05-01 till 2021-05-31. 

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 2021-05-01 till 2021-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-05-01 till 
2021-05-31, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 82  
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2021-05-01 till 2021-05-31. 

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 2021-05-01 till 2021-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden 2021-05-01 till  
2021-05-31, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2021-06-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 83  
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-05-01 till 2021-05-31 

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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§ 84  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
 

1. Covid-19, status på förvaltningen  
Tina Carlson, verksamhetschef 

 
2. Återrapportering från presidieavstämning NMH och BN  

Tina Carlson, verksamhetschef 
 

3. Nya rutiner med anledning av barnkonventionens ikraftträdande 
Kasra Hassirian, förvaltningsjurist 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 85  
Övrig fråga/brådskande ärenden 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 10 juni 2021. 
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§ 86  
Tack och Glad sommar 
Ordförande Peter Söderberg (M) tackar nämndens ledamöter, ersättare och 
förvaltningen för det goda samarbetet under våren och önskar alla en glad sommar. 
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§§ 87-88  
Ärende om tillsyn, beslut eller föreläggande 
Ärende § 87-88 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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