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§ 113  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

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

Återrapportering av Byggnadsnämndens beslut - Delårsrapport 2021, tillkommer 
som extra ärende. Ärendet behandlas efter ärende nr 9 Sammanträdesdagar 2022 för 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande - Yttrande över underrättelse i mål 
nr M 1685-21: överklagande av länsstyrelsens beslut 2021-03-24 dnr 505-8959-19, 
angående X, fastigheten X, tillkommer. Ärendet behandlas som nr 10 Anmälan av 
delegeringsbeslut fattat av ordförande. 

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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§ 114 
Anmälan av jäv 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Henrik Arnesson (C) anmäler jäv i ärende nr 16 - X 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) ställer proposition på om nämnden kan notera 
informationen om jäv i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 115 Dnr 2020-2280 
Information - Gaturenhållning och skyltning 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2020-05-05 till nämnden för Miljö & Hälsoskydd delegerat 
att samordna framtagandet av gemensamma rutiner med berörda nämnder för 
handläggning av nedskräpningsärenden utanför detaljplan.  
 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd gavs i december 2020 information om 
arbetsgruppens pågående arbete med ansvarsfördelning och handlingsplan för 
gruppens arbete framåt. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Miljö- och Hälsoskyddsinspektör Tobias 
Engström arbetet för nämnden. Arbetsgruppen som består av deltagare från Bygg- 
och miljöförvaltningen, Förvaltningen för Teknik, Samhällsbyggnadskontoret-Mark- 
och exploateringsenheten, Förvaltningen för Service-Kungsbacka Direkt och 
Polismyndigheten har bestämt hur ärenden ska fördelas mellan förvaltningarna. 
 
Ärenden ovårdade/nedskräpade tomter inom detaljplan eller om skräpet är i närheten 
av byggnad utanför detaljplanområde ska handläggas av Bygglovsavdelningen. Det 
är fastighetsägaren eller kända nedskräpare som ska vidta åtgärd. Upptäcks 
miljöfarligt avfall så ska ärendet lämnas över till Miljö & Hälsoskydd. 
Bygglovsavdelningen har också hand om skyltning. 
 
Övriga nedskräpningsärenden ska Miljö & Hälsoskydd handlägga.  
I det fall att nedskräpningen ger anledning till åtalsanmälan ska Polismyndigheten 
kontaktas.  
 
Förvaltningen för Teknik tar hand om mindre nedskräpning inom detaljplaneområde 
samt döda djur t.ex. död säl på allmän strand, även övergivna skrotfordon. Finns det 
ett akut läckage från fordon ska Miljö & Hälsoskydd kontaktas.  
 
Mark- och exploateringsenheten (MEX) kan handlägga vissa ärenden inom 
kommunens mark, de ärendena ska först gå till förvaltningen för Teknik som i sin tur 
tar kontakt med MEX i det fall det behövs. 
 
En processkarta har tagits fram som ska fungera som en vägledning i arbetet.  
Det finns också framtagna processkartor för fordon och skyltar.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen startade den 1 oktober 2021 upp en 
nedskräpningsgrupp.  
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Gruppen består av 6 handläggare på Miljö & Hälsoskyddsavdelningen, 1 
handläggare på Bygglovsavdelningen och en chef. Gruppen ska hantera alla 
nedskräpningsärenden. 

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 

Kommunfullmäktige 
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§ 116 Dnr 2021-4260 
Information - Kungsbackas dagvattenplan  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ges information om Kungsbacka kommuns dagvattenutmaningar samt det 
pågående arbetet med att ta fram en ny dagvattenplan. Dagvattenplanen blir ett 
strategiskt dokument i Kungsbackas VA-plan för långsiktig planering. 

Under 2021 påbörjades ett förvaltningsöverskridande samarbete med en extern 
processledare för att ta fram dagvattenplanen. Syftet med planen är ett effektivt och 
strukturerat kommungemensamt arbete med dagvatten, och att minska den negativa 
påverkan från dagvatten så att vi når Miljökvalitetsnormer för god status i våra 
vattenförekomster samt att öka klimatanpassningar i större områden.  

Målsättningen är att planen ska redogöra för hur dagvattenhantering ska fungera i 
Kungsbacka. Kommunen behöver fördela ansvar och tydligt kommunicera krav för 
att få mest nytta för pengarna. Dagvatten behöver planeras i ett större sammanhang 
och bör lyftas fram som resurs i samhällsplaneringen där det bidrar med mervärden 
utöver fördröjning och rening. 
Dagvattenplanen planeras att beslutas i kommunfullmäktige efter sommaren 2022. 

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 
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§ 117 Dnr 2021-4283 
Information - Förvaltningens arbete med tillsyn av 
återvinningsanläggningar 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och Hälsoskyddsinspektörerna Ulrika Pettersson och Ellen Magnil informerar 
nämnden om årets tillsyn av återvinningsstationer. Alla 30 återvinningsstationer i 
kommunen har fått ett besök som en del i den ordinarie tillsynen. För några stationer 
har det inkommit klagomål och då har förvaltningen samtidigt följt upp dem.  

De vanligaste bristerna på återvinningstationerna var att staket eller plank saknas 
eller var trasigt, att informationsskylten var felplacerad eller skymd, att marken inte 
var hårdgjord, att sorteringsanvisning för glas saknades och att det var skräpigt 
utanför återvinningsstationen.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som driver återvinningsstationerna har 
fått en sammanfattande inspektionsrapport och har tagit på sig att åtgärda de flesta 
bristerna. Två stationer ligger precis intill järnvägen och där har trafikverket tagit på 
sig ansvaret att städa på rälsområdet. Förvaltningen kommer följa upp att åtgärderna 
är utförda under november månad.  

Vid tillsynen användes en digital checklista vilket var väldigt smidigt och sparade tid 
i och med att checklistan direkt laddas in i verksamhetssystemet Vision.  

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 
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§ 118 Dnr 2020-4553 
 
Revidering av tillsynsplan 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att revidera Tillsynsplan 2021–2023 enlig 
miljöbalken, strålskyddslagen, sevesolagen, lag om foder och animaliska 
biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer samt tobakslagen avseende rökfria 
miljöer, beslutad 2021-01-21, § 3, diarienummer 2020–4553.  

Följande delar revideras: 

• Minska behovsprioriterad tillsyn med ca 700 timmar. 

• Minska händelsestyrd tillsyn med ca 200 timmar. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd arbetar för att alla som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd, som kan påverka människors hälsa eller miljön, ska minska 
utsläppen av föroreningar till vattnet, luften och marken, öka återvinningen av avfall, 
effektivisera användningen av energi och material samt hantera mindre mängd 
farliga kemikalier. 

Utifrån behovsutredningen ska tillsynsmyndigheten upprätta en samlad tillsynsplan 
för tillsynen enligt miljöbalken inför varje verksamhetsår. Tillsynsplanen 2021–2023 
enligt miljöbalken utgår från behovsutredningen. Tillsynsplanen omfattar tillsyn 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen, sevesolagen, lag om foder och animaliska 
biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer samt tobakslagen avseende rökfria 
miljöer. 

I tillsynsplanen fördelas tillsynsbehovet inom de fyra kategorierna “Styrd tillsyn”, 
“Behovsprioriterad tillsyn”, “Händelsestyrd tillsyn” och “Skattefinansierad tillsyn”. 
Den samlade tiden för tillsynsbehovet redovisas i tillsynsplanen utifrån de fyra 
kategorierna och tydliggör vilka personalresurser som krävs för att nämnden ska 
kunna utföra tillsynen enligt sitt uppdrag. 

Miljö & Hälsoskydd ligger i fas med de tillsynsobjekt som betalar årlig avgift inom 
den styrda tillsynen. Den behovsprioriterade och händelsestyrda tillsynen behöver 
dock revideras utifrån effekten av tillkomna arbetsuppgifter samt att personalresurser 
varit lägre och ny personal har introducerats. Tillsynsområden kommer flyttas fram 
till 2022. Tillsynsplanen behöver därmed revideras av Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd för resterande del av året. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Nämndbeslut, NMH § 3, 2021-01-21, dnr 2020–4553 
Tillsynsplan 2021–2023 enligt miljöbalken, 2021-01-21, dnr 2020–4553 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens.  

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 119 Dnr 2021-4259 
Handlingsplan för implementering av lag om Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att anta föreslagen handlingsplan för 
implementering av lag om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 november 2014 antog kommunfullmäktige en policy för barnkonventionen och 
en handlings-plan för barnkonventionen 2014 - 2018. Den 1 januari 2020 blev 
barnkonventionen lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter. Med denna bakgrund har bygg- och miljöförvaltningen tagit fram ett 
förslag till handlingsplan för implementering av den nya barnrätts-lagen.  

Handlingsplanen redogör för vad som särskilt behöver hanteras för bygg- och 
miljöförvaltningens ledning och styrning vid implementering av barnrättslagen. 
Handlingsplanen redogör även för lagens bakgrund och för relevanta delar av dess 
materiella innehåll. Analysens omfattning begränsas till lagens påverkan på 
förvaltningens arbete i praktiken och då främst dess förhållande till ramlagar i form 
av plan & bygglagen, PBL samt miljöbalken, MB. Handlingsplanen innehåller därför 
en rättsutredning om barnrättslagens rättsliga ställning i förhållande till PBL och 
MB. I handlingsplanen redogörs slutligen för åtgärder i form av delmål och 
aktiviteter som behöver vidtas under år 2022 och kommande år för att bättre 
implementera ett barnrättsbaserat arbetssätt. En viktig åtgärd som ämnas vidtas under 
år 2022 är att följa upp med utbildningsinsatser. Målet är att sätta en struktur för ett 
långsiktigt och kontinuerligt arbete med barnrätt, övergripande för hela bygg- och 
miljöförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-22 

Förslag till handlingsplan för implementering av lag om Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens.  

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 120 Dnr 2021- 4295 
Sammanträdesdagar 2022 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd sammanträder följande datum 2022: 
 
20 januari, 17 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 9 juni, 18 augusti, 14 september,  
13 oktober, 17 november och 8 december. 

Tidpunkt för sammanträdena är klockan 13:00. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fastställer varje år, kommande års 
sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns 
angivna i Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I 
det framgår det att nämnden och utskott sammanträder på tid och plats som de själva 
bestämmer.  

När under månaden nämnden ska sammanträda finns däremot inte angivet.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29 
Årsplanering för nämndadministration NMH 2022, 2021-09-29 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag med redaktionell ändring av årtal i underlaget. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 121 Dnr 2021-4339 
Återrapportering av Byggnadsnämndens beslut - Delårsrapport 2021  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 31 
augusti 2021 för Byggnadsnämnden, enligt kommunens riktlinjer.  

Prognosen per augusti visar att Byggnadsnämnden sammantaget har en budget i 
balans för 2021. Både de totala intäkterna och kostnaderna beräknas bli högre än 
budgeterat och avvika mot budget med 2,8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08 

Byggnadsnämndens beslut § 253 2021-09-20 Delårsrapport 2021 för 
Byggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse BN 2021-000500 

Delårsrapport per augusti 2021 för Byggnadsnämnden 

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 
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§ 122 Dnr 2017-318 
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande  
 

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 X, 
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 
Ordförandebeslut, 2021-10-05 

Yttrande, 2021-10-05 

Underrättelse Mark- och miljödomstolen, 2021-10-04 

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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§ 123 Dnr 2021-10 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-09-03 till 2021-09-23. 

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 2021-09-03 till 2021-09-23 

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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§ 124 Dnr 2021-10 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2021-09-03 till 2021-09-23.  

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 2021-09-03 till 2021-09-23 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden 2021-09-03 till  
2021-09-23 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 125 Dnr 2021-10 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-09-03 till 2021-09-23 

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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§ 126  
Information  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen:  

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

2. Återrapportering från presidieavstämning NMH och BN 
Tina Carlson, verksamhetschef  

3. Återrapportering presidieträff nämnden för Miljö & Hälsoskydd och nämnden för 
Service 
Tina Carlson, verksamhetschef  

4. Uppföljning tillsynsplan den 1 januari till den 30 september  
Tina Carlson, verksamhetschef  

5. Upphävda och återförvisade beslut 
Kasra Hassirian, förvaltningsjurist  

6. Åtalsanmälningar 
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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§ 127  
Övrig fråga/brådskande ärenden 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 7 oktober 2021. 
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§ 128  
Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande 
Ärende § 128 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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