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§ 15  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner ärendelistan utan förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga förändringar av ärendelistan att anmäla. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna ärendelistan utan förändringar finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller det. 
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§ 16  
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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§ 17 Dnr MH-2022-858 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds årsredovisning 2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner årsredovisning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2021 
tillsammans med bifogade handlingar.  

Från och med 1 januari 2020 har nämnden för Miljö och hälsoskydd endast 
budgetansvar för nämndens egen driftsbudget, 1 020 000 kronor. Uppföljning av 
mål, direktiv, personal och hållbarhet sker i byggnadsnämndens årsredovisning. 
Vid jämförelse med utfall 2019 ser vi att nämndens kostnader både för år 2020 och 
2021 är lägre. Detta är en tydlig effekt av den pandemi vi haft de senaste två åren 
som resulterat i lägre kostnader för arvoden.  

Jämfört med budget har nämnden en positiv budgetavvikelse på 246 000 kronor. 
Kostnaderna för arvoden är 116 000 kronor lägre. Detta beror i första hand på lägre 
sociala avgifter än budgeterat. De sociala avgifterna minskar för personer som 
passerat pensionsåldern, vilket ett flertal ledamöter och ersättare i nämnden gjort. De 
övriga kostnaderna avviker med 130 000 kronor. Detta förklaras främst av att den 
budget som avsatts för studiebesök och utbildning inte kunnat utnyttjas under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Nämndens årsredovisning 2021 

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 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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§ 18 Dnr MH-2022-843 
Ombudget och resultatfond 2021  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd begär följande resultatdisponering: 

 Resultatet i sin helhet förs till nämnden för Miljö & Hälsoskydds resultatfond 
och används för att finansiera den utbildningsskuld som nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd har. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd redovisar ett positivt resultat jämfört med budget 
på + 246 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-07 

Förslag till ombudget och resultatfond 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Stenhammar (S) yrkar att nämnden för Miljö & Hälsoskydd begär följande 
resultatdisponering: 
 

 Resultatet i sin helhet förs till nämnden för Miljö & Hälsoskydds resultatfond 
och används för att finansiera den utbildningsskuld som nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd har. 

 
Peter Wesley (KD) och Tobias Eriksson (SD) yrkar bifall till Kent Stenhammars (S) 
yrkande. 
 
Henrik Arnesson (C) yrkar att nämnden för Miljö & Hälsoskydd begär följande 
resultatdisponering: 
 

 Resultatet i sin helhet förs till nämnden för Miljö & Hälsoskydds resultatfond 
och används till hälften för att finansiera den kontrollskuld som Miljö & 
Hälsoskyddsverksamheten har för livsmedelstillsynen per 31 december 2021 
och hälften för att finansiera det utbildningsbehov som nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd har. 
 

Elisabeth Sahlsten (MP) yrkar bifall till Henrik Arnessons (C) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
förvaltningens förslag, Kent Stenhammars (S) m.fl. yrkande och Henrik Arnessons 
(C) m.fl. yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
beslutar enligt Kent Stenhammars (S) m.fl. yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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§ 20 Dnr MH-2021- 5046 
Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds dataskyddsombud, Karin Malmsten redovisar 
rapport från den regelbundna granskning som gjorts inom Miljö & Hälsoskydds 
verksamhetsområde. Granskningen har genomförts under oktober-november 2021. 

Det övergripande syftet för granskningen är att stimulera till lärande och 
handlingsberedskap som stärker dataskyddet i verksamheten. Med utgångpunkt i 
granskningen ges råd och rekommendationer som dels kan bidra till att stärka redan 
fungerande delar i dataskyddet, och dels omhänderta avvikelser. Ett aktivt 
dataskyddsarbete som reflekteras och kontinuerligt stärkts innebär en stor trygghet 
för dem vars personuppgifter verksamheten hanterar. 

Det har av granskningen inte framkommit annat än att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd i allt väsentligt möter de övergripande kraven inom flera av de 
granskade områdena.  

Resultat på avvikelsenivå och förslag till åtgärder: 

 Komplettera behandlingen med lämpliga skyddsåtgärder 

 Identifiera nämndens riskbehandlingar och gör  
konsekvensbedömning i alla situationer där det behövs 

 Följ regelbundet upp status i dataskyddsarbetet inom nämndens 
ansvarsområde. 

Åtgärderna som vidtas för att omhänderta granskningens resultat kommer att ingå i 
nästkommande regelbundna granskning hösten 2022.  

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021, 2021-12-01 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 21 Dnr MH-2021-5208 
Svar på kommunstyrelsens remiss över nya regionala 
beredskapsplaner för kärnenergiberedskap, KS 2021-01246 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar yttrande, daterat 2022-02-07, och 
överlämnar det som sitt svar till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har granskat de från Kommunledningskontoret 
översända beredskapsplanerna som kallas ”Program för räddningstjänst – vid utsläpp 
av radioaktiva ämnen” med tillhörande sju delplaner för följande delområden; 

”utrymning”, ”strålningsmätning”, ”inomhusvistelse och jodtabletter”, 

”kommunikation”, ”länsstyrelsens fältplats”, ”saneringsplan” samt ”larm”. 

Planerna är till sitt ursprung en remiss till kommunen från länsstyrelsen. Nämnden 
har av kommunledningskontoret i sin tur blivit ombedd att yttra sig utifrån de ansvar 
och uppgifter som möjligtvis nämns i planerna. Nämnden har därför valt att främst 
(men med något undantag) yttra sig över saker i planerna som på något sätt är 
relaterade till miljöbalken. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 mars 2022.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07 

Yttrande, 2022-02-07 

Program för räddningstjänst - vid utsläpp av radioaktiva ämnen samt tillhörande sju 
delplaner.  

Remiss från kommunstyrelsen, 2021-12-22 

Följebrev från kommunstyrelsen, Kärneenergiberedskap, 2021-12-22 

Missiv för program, 2022-01-27 

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 
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§ 22 Dnr MH-2022-26 
Svar på kommunstyrelsens remiss över mottagningsanordningar i 
hamn för avfall från fartyg, KS 2021-01261  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar yttrande, daterat 2022-02-03, och 
överlämnar det som sitt svar till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
angående Infrastrukturdepartementets förslag till hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg ska 
genomföras i lag och förordning.  

Föreslaget är att den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som 
hamnar är skyldiga att ha även ska vara godkänd. Godkännandet samt tillsyn av 
hamnars avfallshantering föreslås att skötas av kommunerna när det gäller 
fritidsbåtshamnar. Vid överträdelser ska sanktionsavgifter utfärdas. Kommunen får 
meddela avgifter för tillsynen, för godkännande av avfallshanteringsplaner och för 
övrig ärendehantering. En skyldighet att i hamn lämna avfall som fastnat i fiskenät 
föreslås också samt att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att ta ut 
avgifter i hamn för mottagning av avfall från fartyg. Lag- och 
förordningsändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 november 2022. 

Medlemsstaterna skulle senast den 28 juni 2021 ha satt i kraft de bestämmelser i 
lagar och författningar som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/883.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-03 

Yttrande, 2022-02-03 

Remiss från kommunstyrelsen, 2022-01-03 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om 
mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av 
direktiv 2010/65/EU och upphävande av diektiv 2000/59/EG  

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Förslag till förordning om ändring i lagen (1980:789) om åtgärder mot förorening 
från fartyg 

PM -Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg 
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Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid nämndens behandling av ärendet framkommer att sidnumreringen i Yttrande, 
2022-02-03, är felaktig. Yttrandets sidnumrering rättas i samband med expediering.  

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 
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§ 23 Dnr MH-2021- 4146 
Information - Remiss om ny lagstiftning för prövning av vindkraft 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare på kommunstyrelsens förvaltning, Anders Lund informerar 
nämnden om remiss SOU 2021:53 "En rättssäker vindkraftsprövning". 

Förslaget innebär bland annat en förändrad lagstiftning kring det kommunala vetot 
vid tillståndspliktiga vindkraftverk.  

Utredningen föreslår att kommunen ska lämna ett lokaliseringsbesked i ett tidigt 
skede av prövningsprocessen. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-02-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 24  
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordföranden 
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 
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§ 25 Dnr MH-2022-2 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2022-01-11 till 2022-02-06. 

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 2022-01-11 till 2022-02-06 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2022-01-11 till 
2022-02-06 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 26 Dnr MH-2022-2 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2022-01-11 till 2022-02-06. 

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 2022-01-11 till 2022-02-06 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2022-01-11 till  
2022-02-06, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-02-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 27 Dnr MH-2022-2 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2022-01-11 till 2022-02-06 

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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§ 28  
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, nämnden för Miljö & Hälsoskydd och 
byggnadsnämnden 
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef 

3. Länsstyrelsens granskning, Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) i Kungsbackas kommun 
Föredragande: Åsa Johansson, alkoholhandläggare 

4. Uppföljning av digital plan 2021-2023 
Föredragande: Kaj Jensen, digital utvecklingsledare  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 29 
Övrig fråga/brådskande ärende 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 17 februari 
2022. 
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§ 30 Dnr MH-2021-4812 
Dispensansökan - Hjälmared Ekonomiska Va-Förening 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att ge medlemmarna i Hjälmared 
Ekonomiska Va-förening dispens från tidigare beslutade förbud av utdömda 
avloppsanläggningar fram till dess att ny lösning färdigställts. 

Dispensen gäller till 2023-02-17. 

Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) fastställt en 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan antogs enligt beslut 
av Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 178. Enligt taxan debiteras en 
handläggningsavgift om 3 300 kronor. Avgiften motsvarar 3 timmars 
handläggningstid. Fakturan skickas separat.  

Om det föreligger behov om förlängd dispens ska detta sökas senast 2023-01-01. 

För att en förlängning ska vara möjlig ska avstämning ske avseende hur långt 
projektet om gemensam avloppsanläggning har framskridit. Vidare ska föreningen 
hålla aktuella medlemslistor på de anslutna fastigheterna. 

Dispensen gäller enbart för aktuella medlemmar i föreningen. 

Beslutsmotivering 
Att allt arbete med förberedelser med nödvändiga medgivande från markägare, offert 
till entreprenör mm, samt anläggande av gemensamma ledningar och anslutning för 
enskilda fastigheter till upprättade anslutningspunkter tar totalt drygt 2 år bedöms 
vara helt skäligt. Detta är således andra gången nämnden ger dispens för denna 
förening. Man har också behövt invänta att Deromes ledningar blev klara, eftersom 
man behöver ansluta till kommunalt VA via dessa ledningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom området för Hjälmared Ekonomiska Va-förening har Miljö & Hälsoskydd dömt 
ut ett antal avloppsanläggningar som inte uppfyller nu gällande krav. Till dessa 
fastigheters ägare har beslut om förbud meddelats. Flertalet av dessa förbud har trätt i 
kraft. 

Inom området har en avloppsförening bildats med syfte att lösa avloppssituationen 
för flertalet fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-03 

Karta över ledningsdragning 
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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 
Sökande 
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