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§ 90  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) anmäler följande förändringar i ärendelistan: 

Informationspunkt Vattenprovtagning sommar 2021 tillkommer. Informationen 
behandlas under ärende ”Information från förvaltningen” som punkt nr.7. 

Ärende Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål 
M 1685-21 angående föreläggande om att avlägsna hinder för allmänheten att få 
tillgång till strandskyddat område på fastigheten X tillkommer. Ärendet behandlas 
efter ärende nr. 10. ”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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§ 91  
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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§ 92  
Information - Livsmedelskontroll 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om arbetet med livsmedelskontroll: 

- Om sanktionsavgift 

- Ny kontrollförordning och riskklassning 

- Material i kontakt med livsmedel 

- Projekt redlighet fisk 

- Mobila verksamheter 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 93 Dnr MH 2021-3079 
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande - Återkallelse av 
restaurang LS AB:s (559127-5424) serveringstillstånd  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har på nämnden för Miljö & Hälsoskydds vägnar beslutat att återkalla 
Restaurang LS AB:s, 559127-5424, serveringstillstånd på Restaurang Södra/ Phase 
enligt 9 kap. 18 § p. 3 alkohollagen (2010:1622).  

Beslutet har fattats i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
delegeringsförteckning, 2020-06-17 § 83 punkt 1.2, att ordföranden har rätt att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

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 
Ordförandens beslut, 2021-07-05 
Utredning, 2021-07-05 
Yttrande från Polismyndigheten, 2021-07-05 
PM från Polismyndigheten, 2021-07-03 
NMH beslut 2021-02-18 § 30 
NMH beslut 2021-11-18, § 155 

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. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 94 Dnr MH-2021-8 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-06-01 till 2021-08-05. 

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 2021-06-01 till 2021-08-05 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-06-01 till 
2021-08-05, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 95 Dnr MH-2021-8 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2021-06-01 till 2021-08-05. 

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 2021-06-01 till 2021-08-05 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden 2021-06-01 till 2021-
08-05, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 96 Dnr MH-2021-8 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-06-01 till 2021-08-05 

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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§ 97  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen: 

1. Covid-19, status på förvaltningen 

2. Återrapportering från presidieavstämning NMH och BN 

3. Återkoppling från nämndernas måldag den 31 maj 2021 och arbetet vidare 
med nämndbudget 2022 

4. Information om sanering av fastigheten X 

5. Status tillsynsplan, den 1 januari till den 30 juni 

6. Länsstyrelsens uppföljning av kommunernas miljöbalkstillsyn 

7. Vattenprovtagning sommar 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 98  
Övrig fråga/brådskande ärenden 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 19 augusti 
2021. 
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§ 99 Dnr MH 2017-318 
Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i 
mål M 1685-21 angående föreläggande om att avlägsna hinder för 
allmänheten att få tillgång till strandskyddat område på fastigheten X 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har på nämnden för Miljö & Hälsoskydds vägnar beslutat att yttra sig 
över Mark- och miljödomstolens underrättelse gällande mål nr M 1685-21 – 
överklagande av länsstyrelsens beslut 2021-03-24 dnr 505-8959-19, angående 
föreläggande om att avlägsna hinder för allmänheten att få tillgång till strandskyddat 
område på fastigheten X. 

Beslutet har fattats i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
delegeringsförteckning, 2020-06-17 § 83 punkt 1.2, att ordföranden har rätt att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

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 
Ordförandens beslut, 2021-07-28, Yttrande till Mark- och miljödomstolens i mål nr 
M 1685-21 

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. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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