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§ 100  

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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§ 101  

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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§ 102 Dnr 2021-3872 

Prioritering risker internkontrollplan 2022 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ger förvaltningen i uppdrag att redovisa status 
över riskerna utifrån Prioritering risker internkontrollplan i samband med att ärende 
om Uppföljning och prognos per den sista april behandlas i nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kungsbacka kommuns ekonomistyrprinciper har nämnderna det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Sedan den 1 
januari 2020 är det Byggnadsnämnden som beslutar om intern kontrollplan för den 
gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. I och med denna uppdelning är det 
viktigt att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bereds möjlighet att ta ansvar för 
identifiering, analys och prioritering av risker inom sitt verksamhetsområde. Dessa 
synpunkter samlas in av förvaltningen och blir en del av underlaget till den 
internkontrollplan för 2022 som beslutas av Byggnadsnämnden. 

Som ett underlag till nämndens arbete bifogas en Excelfil, Bruttolista risker. I listan 
finns förvaltningens förslag till prioritering av kommungemensamma och 
verksamhetsspecifika risker inför 2022. I filen finns även en lista med risker som 
förvaltningen diskuterat men som av olika anledningar inte prioriterats att tas till 
internkontrollplan 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-09 
Bruttolista risker, 2022 
Skrift från Sveriges kommuner och regioner, På den säkra sidan - Om intern kontroll 
för förtroendevalda i kommuner och landsting 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Peter Söderberg (M) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
redovisa status över riskerna utifrån Prioritering risker internkontrollplan i samband 
med att ärende om Uppföljning och prognos per den sista april behandlas i nämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och eget tilläggsyrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller förvaltningens förslag och eget tilläggsyrkande.  
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Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 103 Dnr 2021-3873 

Delårsrapport 2021 nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner delårsrapport per augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 31 
augusti 2021 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, enligt kommunens riktlinjer.  

Prognosen per augusti visar att nämnden för Miljö & Hälsoskydd har en budget i 
balans för 2021 och kommer att ha ett litet överskott om 100 000 kronor för helåret. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-09 

Delårsrapport per augusti för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

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 
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§ 104 Dnr 2021-3949 

Avstämning mål inför nämndbudget 2022 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med avstämning av mål inför nämndbudget 2022 är att ge nämnden möjlighet 
att lämna synpunkter på förvaltningens tolkning av det material som blev resultatet 
från nämndernas måldag den 31 maj 2021.  
Ser nämnden att de fångar Kommunfullmäktiges mål/fokusområden och nämndens 
vilja? Saknas något? Har nämnden förslag/synpunkter på indikatorer? 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen  
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§ 105 Dnr 2021-2535 

Information – Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort 
2022-2027 enligt Översvämningsdirektivet 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Christian Carlsson, samhällsplanerare på kommunledningskontoret informerar 
nämnden om Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort 2022-2027 enligt 
Översvämningsdirektivet. 

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en riskhanteringsplan avseende 
översvämningsrisk i Kungsbacka tätort. Planen redogör för översvämningsrisker i 
tätorten och föreslår mål och åtgärder för att motverka dem. Åtgärderna har tagits 
fram i samverkan med Kungsbacka kommun.  

Riskhanteringsplanen är en del av arbetet med förordning (2009:956) om 
översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är 
ansvarig myndighet för arbetet som görs i nära samarbete med länsstyrelserna. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat Kungsbacka 
tätort som att ha betydande översvämningsrisk och har tagit fram 
översvämningskartor utifrån scenarier med olika flöden i Kungsbackaån och extrema 
havsvattenstånd. Länsstyrelsen har utifrån det tagit fram riskkartor och en 
riskhanteringsplan. Arbetet med förordning (2009:956) görs i cykler om sex år där de 
tre beskrivna stegen, identifiering, kartläggning och framtagande av 
riskhanteringsplan ingår. Den här riskhanteringsplanen är det sista steget i cykel 2. 

Inspektörer från Miljö & Hälsoskydd har varit med och lämnat input i en 
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp och gemensamt berett förslag till svar i 
ärendet som behandlades i Kommunstyrelsen i juni månad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 188, 2021-06-22 
Yttrande, 2021-05-19 
Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort 2022–2027 – Remissversion inkl. bilaga 1  
Bilaga 2 – Mål- och åtgärdstabell  
Bilaga 3 – Strategisk miljöbedömning 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 106 Dnr 2020-1895 

Besvarande av fråga ställd från ledamot, 2021-03-11 § 43  
ang. klagomålsärende  

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Tobias Eriksson (SD) ställde vid nämndens sammanträde i mars 2021 en 
fråga om statusen i klagomålsärende, 2020-04-20 dnr. 2020-1895. Förvaltningen 
gavs i uppdrag att redovisa ett svar vid nästkommande sammanträde i april 2021.  

Vid nämndens sammanträde i april 2021 informerade förvaltningens 
verksamhetschef nämnden om att inspektör på Miljö & Hälsoskydd har varit ute på 
plats för att följa upp klagomålet. Krav på åtgärder har ställts i en tjänsteskrivelse. 
Förvaltningen kommer att redovisa vidtagna åtgärder vid sammanträdet i september 
2021. 

Vid dagens sammanträde informerade Miljö- och hälsoskyddsinspektör om sitt 
uppföljande platsbesök och de åtgärder som vidtagits och vad som kvarstår i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 107  

Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande 

Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 
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§ 108 Dnr 2021-9 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-08-06 till 2021-09-02. 

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 2021-08-06 till 2021-09-02 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2021-08-06 till 
2021-09-02 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 109 Dnr 2021-9 

Anmälan av yttranden 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2021-08-06 till 2021-09-02. 

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 2021-08-06 till 2021-09-02 

Beslutsgång 

Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2021-08-06 till  
2021-09-02 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 110 Dnr 2021-9 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-08-06 till 2021-09-02 

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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§ 111  

Information 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Information till nämnden:  

1. Covid-19, status på förvaltningen,  
Katarina Öryd, förvaltningschef  

2. Återrapportering från presidieavstämning NMH och BN,  
Katarina Öryd, förvaltningschef  

3. Information om 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  

.  
Peter Söderberg, ordförande och 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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§ 112 Dnr 2021-4109 

Övrig fråga/brådskande ärenden 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga från Ordförande Peter Söderberg (M): Hur går arbetet med FN:s 
barnkonvention, hur ska den implementeras i förvaltningens arbete?  

Förvaltningschef Katarina Öryd redovisar svar till nämnden: Förvaltningens jurist 
arbetar med frågan och planerar för att ge nämnden information vid sammanträdet i 
oktober. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 




