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§ 147  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) anmäler att följande ärende utgår: 

Ärende nr 10, Information om utveckling av livsmedelskontrollen 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna förändring av ärendelista och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller det. 
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§ 148  
Anmälan av jäv 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar att ingen har anmält jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
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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§ 149 Dnr MH 2021-4916 
Nämndbudget 2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner nämndbudget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 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 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 i december 2019 (dnr 
KS/2018:365) gav byggnadsnämnden ansvar för ekonomi och budget för den 
nya Bygg- och miljöförvaltningen. Byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för 
all personal, utom förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 
Byggnadsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 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. 

Nämndernas samverkan kring ekonomi, budget, personal och andra 
förvaltningsövergripande frågor sker via de månatliga presidieavstämningar som 
förvaltningschef är sammankallande till. Frågor som berör båda nämnderna stäms 
också av i respektive nämnd under beredning inför beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-23 

Nämndbudget 2022  
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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 för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 150 Dnr MH-2021-4942 
Indexuppräkning av timtaxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är kopplad till 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV. I taxan anges att:  

”Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja taxan med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) samt för övriga faktorer som kan påverka taxan.” 

Prisindex för kommunal verksamhet publiceras av Sveriges kommuner och regioner, 
SKR. Indexet beskriver kommunernas kostnadsutveckling. För 2021 är indexet 2,4 
procent. Denna ökning motsvarar 27 kronor av timtaxans nuvarande belopp som är 
1141 kronor. Den nya indexuppräknade timtaxan för 2022 blir 1168 kronor per 
timme. Förvaltningen beräknar att indexregleringen av taxan motsvarar en 
intäktsökning på cirka 7 000 kronor.  

Förvaltningen föreslår att nämnden 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 för de avgifter som 
är timbaserade och räkna upp de icke timbaserade beloppen med 2,4 procent enligt 
index. Skillnaden i respektive belopp framgår av nedanstående tabell. Den 
uppräknade taxan gäller från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

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. 
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Beslutet skickas till 
Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 151 Dnr MH-2021-4941 
Indexuppräkning av timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område samt för lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 
samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning 
är kopplad till prisindex för kommunal verksamhet, PKV. I taxan anges att:  

”Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den 
procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.” 

Prisindex för kommunal verksamhet publiceras av Sveriges kommuner och regioner, 
SKR. Indexet beskriver kommunernas kostnadsutveckling. För 2021 är indexet 2,4 
procent. Denna ökning motsvarar 26 kronor av timtaxans nuvarande belopp som är 
1100 kronor. Den nya indexuppräknade timtaxan för 2022 blir 1126 kronor per 
timme. Förvaltningen beräknar att indexregleringen av taxan motsvarar en 
intäktsökning på cirka 250 000 kronor.  

Förvaltningen föreslår att nämnden 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. Den uppräknade taxan gäller från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

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 
Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 152 Dnr MH-2021-4940 
Indexuppräkning av timtaxa för taxor och avgifter enligt alkohollagen 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för tillsyn enligt alkohollagen är kopplad till prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV. I taxan anges att:  

”Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har möjlighet att årligen justera avgifterna med 

en procentsats motsvarande prisindex för kommunal verksamhet (PKV)” 

Prisindex för kommunal verksamhet publiceras av Sveriges kommuner och regioner, 
SKR. Indexet beskriver kommunernas kostnadsutveckling. För 2021 är indexet 2,4 
procent. Denna ökning motsvarar 27 kronor av timtaxans nuvarande belopp som är 
1141 kronor. Den nya indexuppräknade timtaxan för 2022 blir 1168 kronor per 
timme. Förvaltningen beräknar att indexregleringen av taxan motsvarar en 
intäktsökning på cirka 20 000 kronor.  

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att höja timtaxan för taxor och avgifter 
enligt alkohollagen från 1141 kronor till 1168 kronor för de avgifter som är 
timbaserade och räkna upp de icke timbaserade beloppen med 2,4 procent enligt 
index. Skillnaden i respektive belopp framgår av nedanstående tabell. Den 
uppräknade taxan gäller från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

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 
Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 153 Dnr MH-2021-4801 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd återremitterar ärendet till förvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bedömer att förevarande ärende inte är 
färdigberett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Nämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att bereda och komplettera beslutsunderlaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera. Avgifter för kontrollen ska inte ändras i det 
här beslutet. 

Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter har tagits fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny 
kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka 
kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan innebär en 
anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste två åren, 
vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med 
kommunens riktlinjer för styrdokument.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-11 
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2021/4801, daterad 
2021-11-11 
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2019-3899, 
daterad 2019-10-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och eget yrkande om återremiss.  

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner 
att nämnden återremitterar ärendet.  
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Beslutet skickas till 
Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 154 Dnr MH-2021-4949 
Kontrollplan för livsmedel och serveringstillstånd 2022-2024 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner Kontrollplan för livsmedel och 
serveringstillstånd 2022-2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 
Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2017/625 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftning samt bestämmelser om djurskydd. 

Enligt 9 kap 2-3 §§ alkohollagen har kommunen tillsynsansvar för områdena 
servering av alkoholdrycker samt marknadsföring av alkoholdrycker och Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunen ska även upprätta en 
tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Kontrollplan för livsmedel och serveringstillstånd, 2021-11-25, diarienummer  
2021-4949 

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 
Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 

Byggnadsförvaltningen 
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§ 155 Dnr 2021-4914 
Information om utveckling av livsmedelskontrollen 
Ärendet utgår från nämndens sammanträde den 9 december 2021. 
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§ 156 Dnr MH-2021-4880 
Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2022-2024 

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.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en tillsynsmyndighet ha en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt Miljöbalken. 
Behovsutredningen identifierar behovet av tillsyn utifrån miljöbalkens syfte samt 
nationella, regionala och lokala miljömål. Behovsutredningen är Nämnden för Miljö 
& Hälsoskydds underlag för sin planering, uppföljning och prioritering. 
Tillsynsplanen utgår från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade 
behovsutredningen 2022–2024, diarienummer 2021–4661. 

Årets behovsutredning och specifikt för miljöbalkens områden visar på ett samlat 
resursbehov av 21 442 timmar för 2022, vilket motsvarar 22,4 årsarbetskrafter, samt 
personaltillgångar på 24,6 årsarbetare. I behovsutredningen finns det högre 
personaltillgångar jämfört med resursbehovet, vilket är nödvändigt inför ett nytt 
verksamhetsår. 

I samband med framtagande av tillsynsplanen har nya och/eller ökade resursbehov 
uppmärksammats. Skillnaden är 565 timmar, vilket motsvarar 0,6 årsarbetare. Årets 
tillsynsplan som är specifik för miljöbalkens områden visar därmed på ett samlat 
resursbehov av 21 808 timmar för 2022, vilket motsvarar 23 årsarbetare. 
Tillsynsplanen har samma personaltillgångar som behovsutredningen på 24,6 
årsarbetare. Skillnaden mellan resursbehov och personaltillgångar har därmed 
minskats i tillsynsplanen men det är fortsatt något högre personaltillgångar jämfört 
med resursbehovet. Tillsynsplanens samlade resursbehov för 2022 bedöms ändå vara 
i linje med behovsutredningen trots något högre resursbehov. 

Förvaltningen kommer att redovisa uppföljning av tillsynsplanen kvartalsvis till 
nämnden. Erfarenheterna säger att personaltillgångar, uppdrag och arbetsuppgifter 
snabbt kan ändras under året och därför kan det bli aktuellt med revidering av 
tillsynsplan under 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Tillsynsplan, diarienummer 2021–4880–2, med bilaga ”tabell över tillsynsområden, 

styrd- och behovsprioriterad tillsyn, för miljöbalken 
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2021-12-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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 
Byggnadsnämnden 

Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2021-12-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 157 Dnr MH-2020-4388 
Förvaltningsgemensam rutin för hantering av personuppgiftsincident  

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

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) har 
de personer vars personuppgifter behandlas av bygg- och miljöförvaltningen 
rättigheter. Dessa rättigheter innebär att de registrerade ska få information om när 
och hur deras personuppgifter behandlas. De kan även få ut sina personuppgifter, få 
dem rättade samt i vissa fall blockerade, raderade eller flyttade.  

Kungsbacka kommun har kommunövergripande rutiner för begäran om 
registerutdrag, rätt till begränsning samt rätt till dataportabilitet. Däremot ska varje 
nämnd anta en egen rutin för hantering av personuppgiftsincident.  

En personuppgiftsincident har skett om personuppgifter om en registrerad person har 
blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller ändrats eller kommit i orätta händer. 

En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka 
tilltron till förvaltningen och leda till sanktionsavgifter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Förvaltningsgemensam rutin för hantering av personuppgiftsincident, 2021-11-26 

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 
Bygg-och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 

Kommunledningskontoret, Dataskyddsombudet 
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§ 159 Dnr MH-2021-4146 
Information - Remiss om ny lagstiftning för prövning av vindkraft 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bordlägger ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Informationsärende till nämnden; Remiss om ny lagstiftning för prövning av 
vindkraft. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar på bordläggning av ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

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

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller behandlas idag, och finner att nämnden bordlägger ärendet. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 160 Dnr MH-2021-4766 
Återrapportering av byggnadsnämndens beslut, Nämndbudget 2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har skriftligen tagit del av byggnadsnämndens 
beslut, Nämndbudget 2022. 

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.  
 
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 
BN beslut 2021-11-25 § 294, Nämndbudget 2022 
Nämndbudget 2022 
BN tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 161  
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande 
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 
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§ 162 Dnr 2021-12 
Anmälan av delegeringsbeslut  

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

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 2021-11-05 till 2021-11-28 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2021-11-05 till 
2021-11-28 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 163 Dnr 2021-12 
Anmälan av yttranden 

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

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 2021-11-05 till 2021-11-28 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2021-11-05 till  
2021-11-28 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 164 Dnr 2021-12 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-11-05 till 2021-11-28 

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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§ 165  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 
 
1. Covid-19, status på förvaltningen,  

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef  
 

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

3. Datum för nämndens studiebesök 
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef 
 

4. Nationell strategi för Miljöbalken  
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef 
 

5. Information om Lätt & Rätt  
Föredragande: Tina Carlson, verksamhetschef 
 

6. Rapport dataskyddsarbete år 2021 
Föredragande: Carina Rasmussen, registrator och dataskyddskontakt 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 166  
Tack och God Jul 
Ordförande Peter Söderberg (M) tackar förvaltning och nämnd för det goda 
samarbetet under året och önskar alla en god jul. 

 



 

Undertecknat av följande personer

PETER SÖDERBERG
E-Legitimation:

Datum: 2021-12-16 08:32:33

Transaktionsidentitet: C1821AE06F3F922EA47B9A2F0A0363061C0F06BBFB

Charlotte 
Wennerberg 
Liljeblad
E-Legitimation:

Datum: 2021-12-16 09:04:33

Transaktionsidentitet: AEEC410F95953848C876EFFE492FC49D4EB9B0A85B

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: ciceron@localhost

© Visma Consulting

 


	Förändring av ärendelista
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Anmälan av jäv
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Nämndbudget 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Indexuppräkning av timtaxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Indexuppräkning av timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Indexuppräkning av timtaxa för taxor och avgifter enligt alkohollagen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
	Beslut
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Kontrollplan för livsmedel och serveringstillstånd 2022-2024
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Information om utveckling av livsmedelskontrollen
	Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2022-2024
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Förvaltningsgemensam rutin för hantering av personuppgiftsincident
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Information - Remiss om ny lagstiftning för prövning av vindkraft
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Återrapportering av byggnadsnämndens beslut, Nämndbudget 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande
	Anmälan av delegeringsbeslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Anmälan av yttranden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Redovisning av inkomna skrivelser
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Information
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Tack och God Jul

		2021-12-16T09:05:12+0100
	Ciceron DoÄ




