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Plats och tid för 
sammanträde 

Gåsevadholm, Storgatan 37 Klockan 13:00-16:57 

Beslutande Ledamöter 
Peter Söderberg (M), Ordförande 
Peter Wesley (KD), 1:e vice ordförande 
Lars Wånghed (M) 
Henrik Arnesson (C) 
Marie-Louise Rolf (L) 
Tobias Eriksson (SD) 
Kent Stenhammar (S) §§ 129-144 
Elisabeth Sahlsten (MP) 

Tjänstgörande ersättare 
Nicklas Lundahl (M) 
för Linn Feldt (M) §§ 129-134 
 
Lars-Erik Hörmander (M) för  
Linn Feldt (M) §§ 135-146 
 
Charlotte Wennerberg (C) för  
Kent Stenhammar (S) §§ 145-146 
 
 

Övriga närvarande Ersättare 
Lars-Erik Hörmander (M) §§ 129-134 
Charlotte Wennerberg (C) §§ 129-144 
Sadik Jusufi (L) 
Ingvar Henriksson (KD) 
Zebastian Johansson (SD) 

Tjänstepersoner 
Katarina Öryd, förvaltningschef  
Tina Carlson, verksamhetschef  
§§ 129-144 
Helena Borgström, verksamhetschef 
§§ 129-132 
Marianne Löfgren, enhetschef  
§§ 133-146 
Frida Laumann, Miljö- och 
Hälsoskyddsinspektör § 133 
Veronica Kinn, arkivarie § 131 
Marina Björnbecker, 
nämndsekreterare 

 Personalföreträdare 
 

Övriga 
Magnus Stolpe, Skyddsjägare § 133 

  

Plats och tid för justering Digital justering, 2021-11-18 
   

 Sekreterare Marina Björnbecker Paragrafer §§ 132, 146 

Underskrifter Ordförande Peter Söderberg (M) 

Protokolljusterare Lars Wånghed (M)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Sammanträdesdatum 2021-11-18 Paragrafer §§ 132, 146 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-11-19 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-12-13 

 

Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljöförvaltningen 

Underskrift  
  
Marina Björnbecker 
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§ 132 Dnr 2021- 4766 
Inför beslut av nämndbudget 2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig bakom förslag till nämndbudget 2022, 
med den ändringen att målvärdet för 2022 avseende antalet samordnade tillsynsbesök 
på alkoholserveringsställen tillsammans med Skattemyndigheten och Polisen ändras 
från 1 till 2. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 
Tobias Eriksson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar förslag till den gemensamma nämndbudgeten för 2022, 
utifrån byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & Hälsoskydds gemensamma 
budgetplaneringsdag den 31 maj 2021.  

Byggnadsnämnden kommer att fatta beslut om nämndbudget 2022 i november 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att fastställa kommunövergripande mål 
som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I 
verksamhetsplanen ingår bland annat. 

• Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  
• Nämndmål 
• Nämndens direktiv till förvaltningen  
• Ramfördelning driftbudget 
• Investeringsbudget 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med 
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.  

För nämnden för Miljö & Hälsoskydd innebär KF:s beslut i december 2019 (dnr 
KS/2018:365) att slå samman Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- 
och Hälsoskydd till en förvaltning från och med 2020-01-01 att nämndbudgeten 
endast omfattar nämndens egna löpande kostnader (arvode och utbildning, mm).  

Kommunfullmäktiges beslut innebar att byggnadsnämnden har ansvar för Bygg- och 
miljöförvaltningens mål och budget. Byggnadsnämnden är också anställnings-
myndighet för all personal, utom förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 
Byggnadsnämnden har arbetsmiljöansvar för förvaltningens personal, med undantag 
av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente. 
Nämnden för Miljö- och Hälsoskydds ansvar kvarstår enligt reglemente, med 
undantag för ovan.  
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Inför beslut om nämndbudget 2022 i byggnadsnämnden har nämnden för Miljö- och 
Hälsoskydd haft möjlighet att yttra sig, i enlighet med den samverkans-
överenskommelse som antagits av båda nämnderna. Under arbetets gång med att ta 
fram förslag till nämndbudget har avstämning skett i båda nämnderna utifrån den 
gemensamma heldag som nämnderna hade i maj 2021.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Nämndbudget 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Peter Wesley (KD) yrkar på en ändring i förvaltningens förslag, avsnitt 7.1.1 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska arbeta för att Kungsbacka har trygga 
krogmiljöer; att målvärdet för 2022 avseende antalet samordnade tillsynsbesök på 
alkoholserveringsställen tillsammans med Skattemyndigheten och Polisen ändras 
från 1 till 2. 
 
Tobias Eriksson (SD) yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för 
fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
förvaltningens förslag, Peter Wesleys (KD) ändringsyrkande och Tobias Erikssons 
(SD) yrkande om återremiss. 

Ordföranden (M) prövar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till 
förvaltningen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden (M) prövar sedan förvaltningens förslag och Peter Wesleys (KD) 
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
Peter Wesleys (KD) yrkande.  

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 146 Dnr 2021-3122 
Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande  
Ärende § 146 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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