KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Datum

2022-02-17

Plats och tid för
sammanträde

Kungsbackarummet, Storgatan 37

Klockan 13:00-16:45

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Peter Söderberg (M), Ordförande
Peter Wesley (KD), 1:e vice ordförande
Lars-Erik Hörmander (M)
Lars Wånghed (M)
Henrik Arnesson (C)
Marie-Louise Rolf (L)
Tobias Eriksson (SD)
Kent Stenhammar (S)
Elisabeth Sahlsten (MP)
Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstepersoner

Dick Andersson (M)
Charlotte Wennerberg (C)
Sadik Jusufi (L)
Ingvar Henriksson (KD)
Zebastian Johansson (SD)

Katarina Öryd, förvaltningschef
Tina Carlson, verksamhetschef
Per-Anders Johansson, miljö- och
hälsoskyddsinspektör § 21
Linda Pärlö, miljö- och
hälsoskyddsinspektör, § 22
Åsa Johansson, alkoholhandläggare, §
28 punkt nr 3
Kaj Jensen, digital utvecklingsledare,
§ 28 punkt nr 4
Marina Björnbecker,
nämndsekreterare

Personalföreträdare

Övriga

Karin Malmsten, dataskyddsombud,
kommunstyrelsens förvaltning, § 20
Anders Lund, Samhällsplanerare,
kommunstyrelsens förvaltning § 23

Plats och tid för justering

Underskrifter

Digital justering, 2022-02-17

Sekreterare

Marina Björnbecker

Ordförande

Peter Söderberg (M)

Protokolljusterare

Marie-Louise Rolf (L)

Paragrafer
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§ 19
Dnr MH-2022-876
Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 - 2025
Beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2022-02-07, Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2025.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Kent Stenhammar (S) och Elisabeth Sahlsten (MP) reserverar sig till förmån för egna
tilläggsyrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Detta underlag avser både byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd.
Underlag till kommunbudget överlämnas till kommunens centrala budgetberedning
och används i arbetet med Kommunbudget 2023.
Fokus i underlag till kommunbudget är nämndens fortsatta arbete framåt för att nå en
ökad effektivitet, förenkla för kommunens invånare och företag och starkt bidra till
att kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa företagsklimat uppnås.
På nämndernas uppdrag arbetar förvaltningen med ambitionen att upplevas som en
myndighet med ett rådgivande förhållningssätt, utan överdriven administration och
regelkrångel; det ska vara lätt att göra rätt.
I ljuset av pandemin har förvaltningen tagit ett stort hopp i utvecklingsarbetet för att
arbeta effektivt och nyttja digitaliseringens möjligheter.
De möjligheter och utmaningar som byggnadsnämnden och nämnden för Miljö &
Hälsoskydd står inför 2023 med utblick mot 2024–2025 är:
Att lyckas vara innovativa och ställa om verksamheten på riktigt för att möta
framtidens utmaningar
Att lyckas ställa om processer, arbetssätt och även tankemönster och vanor för att
skapa en effektiv och flexibel organisation med kundfokus och en hållbar ekonomi
över tid är en utmaning. Utmaningen handlar om att fokusera på innovativ
verksamhetsutveckling och inte på teknik, samt att säkerställa tillräckliga resurser
och rätt kompetens för att få driv i förändringsarbetet.
Att invånare och företag ska vara nöjda med den service förvaltningen ger
Kommunens invånare och företag förväntar sig snabb handläggning, hög
tillgänglighet, transparens och tydlighet i ärendeprocesser, taxor och avgifter och en
god, personlig service vilket kräver ett fortsatt långsiktigt, uthålligt och målfokuserat
arbete. Förvaltningen bedömer att det kan finnas en del ekonomiska utmaningar
framåt när det ställs högre krav på service och rådgivning som är delar som inte kan
till hundra procent täckas av taxor och avgifter.
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Att ta hand om förorenade områden i samverkan inom kommunen
Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller
tidigare verksamheter är ett viktigt led i arbetet att minska riskerna för att människor
och miljö utsätts för farliga ämnen. Hela kommunen i sin roll som
verksamhetsutövare, fastighetsägare eller huvudman behöver samverka. Att besluta
om en kommunövergripande plan för arbetet med förorenade områden ökar
möjligheterna att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågan.
Att rekrytera och bemanna med rätt kompetens i tillräcklig mängd för att göra
rätt saker
Förändrade arbetssätt och ökat fokus på digital informationshantering kommer att
kräva nya och andra kompetenser och förmågor. Viss specialistkompetens bedöms
fortsatt vara svårrekryterad, vilket ställer krav på nya sätt att tänka vid rekrytering
och kompetensutveckling.
Att leda och styra utifrån ett komplext lag- och regelverk och balansera ett
svårberäknat stort inflöde av ärenden
Både statens och EU:s styrning ökar, ofta med detaljerade planer när det gäller både
omfattning och utformning. När styrningen från andra håll ökar begränsas
möjligheterna att utforma lokala lösningar för kommunerna. Kungsbackas tillväxt
medför att ärendeinflödet inom olika ärendetyper i förvaltningens verksamheter har
ökat och bedöms fortsätta göra det; antalet klagomål på miljön ökar, antalet inkomna
bygglovsärenden ökar och behovet av arbete och tjänster kopplat till vår
geodataverksamhet ökar.
Ekonomi och budget i balans
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd budgeterar och arbetar
för en god ekonomisk hushållning enligt gällande mål och riktlinjer. De senaste åren
har ramtilldelningen inte täckt förvaltningens kostnadsökningar. En stor utmaning är
att balansera avgiftsuttag och användandet av kommunbidrag i den totala
finansieringen av verksamheten. För att ta rejäla kliv vad gäller digital
transformation ser nämnderna att det kommer att bli svårt att lösa finansieringen med
befintliga resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-07
Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2025, 2022–02–04
Förslag till beslut på sammanträdet
Elisabeth Sahlsten (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att inför
kommunbudgeten lyfta behovet av en personalförstärkning i form av en
Vattenförvaltningsstrateg inför år 2023 och långsiktigt kommande år.
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Kent Stenhammar (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att byggoch miljöförvaltningen får en ökad ramtilldelning om 2,5 miljoner att användas för
Miljö & Hälsoskydds verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut,
förvaltningens förslag, Kent Stenhammars (S) tilläggsyrkande och Elisabeth
Sahlstens (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att nämnden för
Miljö & Hälsoskydd bifaller det.
Ordföranden (M) prövar sedan Kent Stenhammars (S) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden (M) prövar slutligen Elisabeth Sahlstens (MP) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att nämnden avslår yrkandet.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Bygg- och miljöförvaltningen
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Undertecknat av följande personer

Marie-Louise Eva
Astrid Svedhem
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