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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Sammanträde torsdagen den 9 december 2021 kl. 09:00 
Skårs Gård  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag  

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

 Förslag till beslut  
Ordinarie: Henrik Arnesson (C) 
Ersättare: Marie-Louise Rolf (L) 
 
Digital justering 2021-12-15    

1 min 

2.  Förändring av ärendelista   1 min 

3.  Anmälan av jäv   1 min 

4.  Nämndbudget 2022  
 
Föredragande: 
Christina Nordberg, controller 

MH-2021-
4916 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
nämndbudget 2022. 
 

5 min 

5.  Indexuppräkning av timtaxa för 
prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak 
och liknande produkter samt 
lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
 
Föredragande: 
Christina Nordberg, controller 

MH-2021-
4942 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att 
höja timtaxan för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel från 1141 kronor till 
1168 kronor enligt indexreglering. Den 
uppräknade taxan gäller från och med 1 
januari 2022. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

6.  Indexuppräkning av timtaxa för 
prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och 
strålskyddslagens område samt 
för lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen 
om gaturenhållning och 
skyltning 
 
Föredragande: 
Christina Nordberg, controller 

MH-2021-
4941 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att 
höja timtaxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område 
samt för lagen om sprängämnesprekursorer, 
lagen om gaturenhållning och skyltning från 
1100 kronor till 1126 kronor enligt 
indexreglering. Den uppräknade taxan gäller 
från och med 1 januari 2022. 
 

5 min 

7.  Indexuppräkning av timtaxa för 
taxor och avgifter enligt 
alkohollagen 
 
Föredragande: 
Christina Nordberg, controller 

MH-2021-
4940 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att 
höja timtaxan för taxor och avgifter enligt 
alkohollagen från 1141 kronor till 1168 
kronor enligt indexreglering. Den uppräknade 
taxan gäller från och med 1 januari 2022. 

5 min 

8.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
 
Föredragande: 
Marianne Löfgren, enhetschef 

MH-2021-
4801 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår 
kommunfullmäktige att besluta anta Taxa för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad i november 2021, 
att träda i kraft den 1 januari 2022 samt att 
Taxa för offentlig kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 193, 
samtidigt upphör att gälla. 

15 
min 

9.  Kontrollplan för livsmedel och 
serveringstillstånd 2022-2024 
 
Föredragande: 
Marianne Löfgren, enhetschef  

MH-2021-
4949 
 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
Kontrollplan för livsmedel och 
serveringstillstånd 2022-2024. 
 

15 
min 

10.  Information om utveckling av 
livsmedelskontrollen 
 
Föredragande: 
Marcus Lennartsson, 
handläggare 

MH- 2021-
4914 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen i protokollet.    

20 
min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

11.  Tillsynsplan enligt Miljöbalken 
2022–2024 
 
Föredragande: 
Tina Carlson, verksamhetschef 
 

MH-2021-
4880 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner Tillsynsplanen 2022 - 2024 enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, sevesolagen, 
lagen om gaturenhållning och skyltning, lagen 
om foder och animaliska biprodukter, lagen 
om sprängämnesprekursorer samt tobakslagen 
avseende rökfria miljöer, daterad 2021-11-19. 

15 
min 

12.  Förvaltningsgemensam rutin för 
hantering av 
personuppgiftsincident 
 
Föredragande:  
Carina Rasmussen, registrator 
och dataskyddskontakt 

MH-2020-
4388 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar 
förslag till förvaltningsgemensam rutin för 
hantering av personuppgiftsincident. 

10 
min 

13.  Revidering av 
delegeringsförteckning 
 
Föredragande: 
Kasra Hassirian, 
förvaltningsjurist 

MH-2021- 
4959 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & hälsoskydd antar 
förslag till reviderad delegeringsförteckning. 
Nämnden beslutar vidare att reviderad 
delegeringsförteckning ska gälla från och med 
den 9 december 2021.  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

5 min 

14.  Information - Remiss om ny 
lagstiftning för prövning av 
vindkraft 
 
Föredragande: 
Anders Lund, 
samhällsplanerare 
kommunstyrelsens förvaltning 

MH-2021-
4146 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen i protokollet. 

15 
min 

15.  Återrapportering av 
byggnadsnämndens beslut, 
Nämndbudget 2022 

MH-2021-
4766 

Förslag till beslut  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen i protokollet.    

2 min 

16.  Anmälan av delegeringsbeslut 
fattat av ordförande 

  
    

1 min 
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17.  Anmälan av delegeringsbeslut  
 

2021-12  Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade 
under perioden 2021-11-05 till 2021-11-28. 

2 min 

18.  Anmälan av yttranden 
 

2021-12  Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
redovisningen av yttranden fattade under 
perioden 2021-11-05 till 2021-11-28. 

2 min 

19.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2021-12  Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
redovisningen av inkomna skrivelser under 
perioden 2021-11-05 till 2021-11-28 till 
protokollet. 

2 min 

20.  Information 
 

1. Covid-19, status på förvaltningen,  
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min) 

 
2. Återrapportering från presidieavstämning NMH och BN 

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min) 
 

3. Datum för nämndens studiebesök 
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min) 

 
4. Nationell strategi för Miljöbalken  

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min) 
 

5. Information om Lätt & Rätt  
Föredragande: Tina Carlson, verksamhetschef (25 min) 

 
6. Rapport dataskyddsarbete år 2021 

Föredragande: Carina Rasmussen, registrator och dataskyddskontakt (15 min) 
 
Förslag till beslut: Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet.    

60 
min 

21.  Övrig fråga/brådskande ärenden   5 min 

 
Peter Söderberg (M) 
ordförande 

 
Marina Björnbecker 
sekreterare 
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