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§ 31 Dnr MH-2022- 1266 
Medgivande till närvaro av praktikant vid dagens sammanträde 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd medger Karin Bogelöv, praktikant på bygg- och 
miljöförvaltningen, rätten att närvara vid dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
En nämnds sammanträde ska hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning mot enskilda, enligt 6 kap. 25 § kommunallagen. 

Utöver den ovannämnda i kommunallagen, kan det förekomma fråga om närvarorätt 
för praktikanter eller någon representant för en viss kategori av brukare som önskar 
se hur nämnden fungerar under ett visst sammanträde eller vid behandlingen av ett 
visst ärende. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan medge Karin Bogelöv, 
praktikant på bygg- och miljöförvaltningen, rätten att närvara vid dagens 
sammanträde. 
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§ 32  
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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§ 33  
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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§ 34 Dnr MH-2021-5210 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds svar till kommunrevisionen 
angående Förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende 
samhällsplanering och nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förvaltningens förslag till svar, 
2022-02-28, avseende nämnden för Miljö & Hälsoskydds ansvarsområde och 
överlämnar det som sitt svar till Kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie av hur berörda parter i kommunens 
organisation arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt 
kommunfullmäktiges mål - En hållbar utveckling och hälsosam miljö.  
Frågeställningarna har varit:  

1. Hur använder sig styrelser och nämnder av Agenda 2030 för att utveckla sitt 
hållbarhetsarbete och integrera hållbar utveckling i sitt arbete med 
samhällsplanering? 

2. Vilken uppföljning gör styrelse och nämnder av arbetet med Agenda 2030? 

Rapporten bygger på ett flertal intervjuer och granskningar av dokument. Rapporten 
har sammanfattat viktiga iakttagelser och identifierat och formulerat risker. 

Identifierade risker 
1. Risk för att de utvecklingsområden som framkommer i hållbarhetsbokslutet 

inte på ett systematiskt sätt beaktas arbetas med inom ramen för 
utvecklingsarbetet. 

2. Risk för brister i målarbetet inom vissa nämnders verksamhetsområden. 
3. Risk för bristande måluppfyllelse mot bakgrund av de hålbarhetsutmaningar 

kommunen står inför. 
Viktiga iakttagelser 

Förstudien visar att nämnderna och förvaltningarna i huvudsak bedriver ett aktivt 
hållbarhetsarbete utifrån kommunfullmäktiges mål och att det upplevs finns ett 
välfungerande kommunövergripande arbete. Det finns dock utvecklingsområden för 
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd vad gäller nedbrytning 
av aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges mål. Uppföljningen av hållbarhetsarbetet 
som bedrivs i nämndernas verksamhet sker inom ramen för den ordinarie 
verksamhets- och måluppföljningen i kommunen. 
Kommunrevisionen är intresserade av att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt 
nämnden för Miljö- och Hälsoskydd skriftligen informeras om resultatet i förstudien 
och att nämnderna svarar på hur man ser på de risker som förstudien identifierat. 
Revisionen önskar svar senast den 4 april 2022. 
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Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd svarar revisionen utifrån 
sina respektive uppdrag med utgångspunkt från respektive reglemente. 

Svar 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd finner/konstaterar att förstudien är väl genomförd 
och instämmer med de identifierade riskerna och gjorda iakttagelserna. 

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och det svenska miljömålssystemet, 
Sveriges Miljömål, visar tillsammans vägen för hållbar utveckling i Sverige och 
lokalt i kommunerna. De svenska miljömålen hanterar den miljömässiga 
dimensionen i Agenda 2030 och de båda målsystemen förstärker varandras syfte och 
målsättning och därmed också arbetet med att nå förflyttning. Miljödimensionen är 
en grundläggande förutsättning för att nå hållbarhet inom den ekonomiska och 
sociala dimensionen i Agenda 2030. Till exempel en god livsmiljö kräver rent vatten 
och en gift- och bullerfri miljö. Likaså en god ekonomisk utveckling kräver en 
långsiktig tillgång till naturresurser, råvaror och andra material jämte upplevelser 
(turism). 

På lokal nivå är politisk vilja och ambition en viktig framgångsfaktor för ett gott och 
framgångsrikt hållbarhetsarbete. Sveriges kommuner ansvarar för utvecklingen på 
lokal nivå har flera olika roller och verktyg för att nå förflyttning i miljömålen – dels 
genom sin myndighetsutövning, dels som möjliggörare främst inom 
samhällsplanering och näringslivsutveckling. Kommunen är också själv 
verksamhetsutövare som inköpare, fastighetsägare och -förvaltare och utförare inom 
vård, skola och omsorg.  En annan roll är också som kunskapsspridare genom till 
exempel konsumentvägledning och energi- och klimatrådgivning. Inte minst ska 
kommunen agera och vara ett gott föredöme, till exempel genom att marknadsföra 
vilka miljöinsatser man gör och därmed inspirera andra aktörer och invånare. 

Rapporten visar att Kungsbacka kommun har en tydlig politisk vilja och har en 
god ambitionsnivå  

Det är en grundläggande förutsättning för att kunna nå positiv förflyttning inom de 
tre hållbarhetsaspekterna och Sveriges miljömål. 

Bygg- och miljöförvaltningen har under 2021 påbörjat arbetet med att uppnå en 
större tydlighet i sitt mål- och utvecklingsarbete avseende hållbarhet. Under första 
halvåret 2022 kommer byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
uppdrag och kärnverksamhet kopplas mot Agenda 2030 och de Svenska Miljömålen. 
Syftet är det ska bli tydligt för alla aktörer, internt som externt, på vilket sätt och i 
vilken utsträckning nämnderna bidrar till kommunens hållbarhetsutmaningar och 
hållbarhetsutveckling och på vilket sätt nämnderna är integrerade och hur man är en 
nyckelfaktor i samhällsplaneringen.    

De identifierade riskerna och iakttagelserna i rapporten pekar på möjlig bristande 
måluppfyllelse och utvecklingsarbete om inte nämnderna, byggnadsnämnden och 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd, agerar tydligare genom tydligt formulerade mål 
och aktiviteter som kan mätas och följas upp. I sin roll som tillsynsmyndighet har 
nämnden för Miljö och Hälsoskydd en nyckelroll i kommunens miljöinriktade 
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hållbarhetsarbete, främst som tillsynsmyndighet men också som möjliggörare inom 
samhällsplaneringen och näringslivsutvecklingen. När kopplingen mot Agenda 2030 
och Sveriges Miljömål är gjord så kommer nämndens nedbrytning av aktiviteter 
kunna mätas och följas upp och därmed kommer också bidraget till kommunens 
hållbarhetsarbete kunna redovisas tydligt i hållbarhetsbokslutet.   

Stöd och metod 
Utöver att riskvärdera och arbeta med förebyggande åtgärder inom sitt grunduppdrag 
lutar sig nämnden för Miljö & Hälsoskydd mot flera andra stöd i sitt arbete med att 
hantera risker inom kommunens hållbarhetsutmaning. 

Under 2021 presenterade Naturvårdsverket en ny Nationell strategi för miljötillsyn. 
Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv är 
extra angelägna under strategins period.  Den nationella strategin för 
miljöbalkstillsynen är också ett gemensamt verktyg för att uppnå en effektiv och 
likvärdig tillsyn i hela Sverige. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa 
syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen. 

 Utpekade särskilt angelägna områden att arbeta med är  
 Avfall 
 Förorenade områden 
 Hälsoskydd 
 Miljöfarlig verksamhet 
 Naturtillsyn 
 Vattenverksamhet 
 

Länsstyrelserna har tagit fram en handledning, Vägledning för lokalt arbete med 
miljömål och Agenda 2030. Länsstyrelserna har ett viktigt uppdrag att stötta 
kommunerna och ge vägledning i arbetet för att nå Sveriges miljömål. Kommunerna 
ansvarar för utvecklingen på lokal nivå och att skapa en god livsmiljö för sina 
invånare. Genom att översätta globala, nationella och regionala mål till lokala mål 
och åtgärder kan målen bli verksamma redskap i den lokala politiken, och sätta 
ramen och ambitionsnivån för det lokala hållbarhetsarbetet. Kommunerna har en 
unik och viktig roll att formulera en lokal politik på hållbarhetsområdet utifrån egna 
behov, prioriteringar och förutsättningar för att påverka utvecklingen mot ökad 
hållbarhet. 

Kungsbacka kommun har en ny översiktsplan (ÖP) Det övergripande målet med 
ÖP:n är att kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som 
förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras och ge 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Den fysiska planeringen är ett 
kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling. För nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd är användandet av och stödet genom den nya översiktsplanen ett sätt att 
hantera de identifierade riskerna i rapporten. Byggnadsnämnden och nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd har deltagit i arbetet med att ta fram planen med den 
specialistkompetens som finns bland medarbetarna i Bygg- och miljöförvaltningen. 
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Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd deltar också i det löpande 
planarbetet inom kommunens samhällsplanering med sin specialistkompetens. 
Nämnderna bidrar alltså tidigt i planarbetet med sin kompetens inom främst 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen. 

I nämndens budget för 2022 (gemensam med byggnadsnämnden) är det nedbrutna 
nämndmålet för KF-målet En hållbar utveckling och hälsosam miljö tydligare och 
mer precist utformat och på så sätt har nämndens tagit ett steg längre i att arbeta mer 
stringent och driva ett aktivt hållbarhetsarbete. Arbetet kommer att fortsätta under 
2022 så att kommande nämndbudget 2023 tar ytterligare kliv framåt. Under 2022 
planeras det att öka kunskapen om hållbarhetsarbete med Agenda 2030 som grund 
för både nämndledamöter och medarbetare. Målet är att en högre medvetenhet och 
ett gemensamt utgångsläge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

Kommunrevisionens rapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Peter Söderberg (M) yrkar på följande ändring i beslutsmeningen, från 
”Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förvaltningens förslag till svar,  
2022-02-28 och överlämnar det som sitt svar till Kommunrevisionen” till ”Nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd godkänner förvaltningens förslag till svar, 
2022-02-28, avseende nämnden för Miljö & Hälsoskydds ansvarsområde och 
överlämnar det som sitt svar till Kommunrevisionen”. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens respektive eget yrkande om ändring i beslutsmeningen. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
beslutar enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Byggnadsnämnden 
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§ 35 Dnr MH-2022-1381 
Information om ny översiktsplan 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt Raquel Sandblad och samhällsplanerare Christian Carlsson, 
kommunstyrelsens förvaltning, informerar nämnden om Kungsbackas nya 
översiktsplan som vann laga kraft den 26 januari 2022. 

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten 
ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. 
Översiktsplanen visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för 
bebyggelse, grönområden, vägar och kollektivtrafik. Översiktsplanen är vägledande 
för detaljplanering och bygglov. Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är helt 
digital och finns att läsa på kommunens hemsida. 

Översiktsplanens delar: 

 Strategi 2040 – visar den långsiktiga övergripande viljan 
 Riksintressen samt andra värden och hänsyn – visar de områden Kungsbacka 

vill värna om och ta hänsyn till 
 Användning av mark och vatten – visar viljan om hur Kungsbacka ska 

använda, bevara och utveckla mark och vatten 
 Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning - bedömer 

konsekvenserna av planen 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 36 Dnr MH-2022- 876 
Återrapportering av byggnadsnämndens beslut om Underlag till 
kommunbudget 2023, plan 2024-2027 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Återrapportering  
Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-24 §53, Dnr 2022-00068 att godkänna 
Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Underlag till kommunbudget 2023 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 2024–2027 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.  

Att ta hand om förorenade områden i samverkan inom kommunen  
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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 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Byggnadsnämndens beslut 2022-02-24, § 53 Underlag till kommunbudget 2023, plan 
2024-2027 
Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2027 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Peter Söderberg (M) yrkar på följande redaktionella ändringar: 

Under rubrik Återrapportering, från ”Dnr 2021-000596” till ”Dnr 2022-000668”. 

Under rubrik Sammanfattning av ärendet, femte stycket, från ”…utblick mot 2024-
2025 är: till ”…utblick mot 2024-2027 är:” 
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Under rubrik Beslutsunderlag, från ”Byggnadsnämndens beslut 2022-02-24, § 53 
Underlag till kommunbudget 2022”, plan 2023-2024, till ”Byggnadsnämndens beslut 

2022-02-24, § 53 Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2027”. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens med redaktionella ändringar. Ordföranden (M) prövar förslaget och 
finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 37 Dnr MH-2022- 1256 
Återrapportering av byggnadsnämndens beslut om Årsredovisning 
2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Återrapportering  

Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-24 §54, Dnr 2020-000500 att godkänna 
Årsredovisning 2021 och lägga Årsredovisning till handlingarna.  

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

Bygglov redovisar ett underskott. Bygglovsintäkterna är lägre än budgeterat. 
Ärendemängden var hög i början av året vilket resulterat i långa handläggningstider 
och avgiftsreduktioner. Men bygglovskön och handläggningstiderna har minskat 
under året. Kostnaderna är högre på grund av utökad bemanning och kostnader för 
bygglovskonsulter.  

Geodata redovisar ett överskott. Verksamheten har högre intäkter på grund av hög 
ärendeingång men lägre personalkostnader på grund av lägre bemanning än planerat. 
Detta har resulterat i längre handläggningstider än normalt. De övriga kostnaderna är 
något lägre än budgeterat. Verksamheten har ett överskott för budget kartutveckling 
då den upphandling som gjordes inte resulterade i några anbud.  

Miljö & Hälsoskydd redovisar ett litet underskott. Intäkterna är lägre, främst på 
grund av lägre bemanning och omprioritering till följd av förlängd trängseltillsyn. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. De övriga kostnaderna är högre på grund 
av en extraordinär engångskostnad för en sanering.  

Byggnadsnämnden når måluppfyllelse i tre av sina nio nämndspecifika mål som 
bidrar till kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. I de sex resterande 
nämndmålen är byggnadsnämnden ”på god väg” och är nära hel måluppfyllelse. 

Nämndmålen speglar både byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & 
Hälsoskydds kärnverksamhet och grunduppdrag.   

Preliminära NKI-resultat (definitiva resultat presenteras kring månadsskiftet 
april/maj 2022) visar att kundnöjdheten på helheten ökat för byggnadsnämndens 
verksamheter, förutom Miljö & Hälsoskydd som backat en punkt. Miljö & 
Hälsoskydds resultat är ändock över gränsen för ett godkänt resultat. 
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd kommer att få en 
fullständig redovisning av resultat inklusive analys när resultaten för 
Insiktsmätningen är färdigställda.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Nämndens årsredovisning 2021 
Byggnadsnämndens beslut 2022-02-24, § 54 BN 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 
Byggnadsnämnden 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-03-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 38 Dnr MH-2022- 1240 
Återrapportering av byggnadsnämndens beslut - Ombudget och 
resultatfond 2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Återrapportering 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-24 § 55, Dnr BN 2020–000500, att godkänna 
förslag till ombudgetering och resultatfond 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till ombudget och resultatfond för 
Byggnadsnämnden 2021 tillsammans med bifogade handlingar.   

Byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat jämfört med budget för 2021 på 
+548 000 kronor. Nämnden begär följande resultatdisponering. 

 Kvarvarande budget för internränta, 13 000 kronor, återredovisas enligt 

kommunens Ekonomistyrprinciper.  

 Avsatt projektbudget för nödvändig kartutveckling som inte kunnat 
genomföras på 500 000 kronor ombudgeteras till 2022.  

 Resterande överskott, 35 000 kronor, förs till nämndens resultatfond.  

 En extra avsättning görs till resultatfonden på 419 000 kronor för att 
finansiera avbetande av den kontrollskuld som Miljö & 
Hälsoskyddsverksamheten har för livsmedelstillsynen per 31 december 2021. 
Verksamheten har haft en engångskostnad för en sanering på 850 000 kronor 

under 2021. Utan denna kostnad hade verksamheten haft ett överskott att ta 
med sig till resultatfonden. 

För att säkerställa avbetande av kontrollskulden krävs finansiering för en extra 
livsmedelsinspektör under 2022 till en kostnad av 700 000 kronor. Nämnden för 

Miljö & Hälsoskydd bidrar till finansieringen med sitt överskott på 246 000 kronor 

och Byggnadsnämnden med 35 000 kronor. Kvarvarande belopp, 419 000 kronor, 

begärs som en extra avsättning till resultatfonden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

Byggnadsnämndens beslut § 55, 2022-02-24, Dnr BN 2020-000500 

BN Tjänsteskrivelse ombudget och resultatfond 2021, 2022-02-07 

Nämndens förslag till ombudget och resultatfond 2021 
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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 
Byggnadsnämnden 
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§ 39 Dnr MH-2022-1241 
Återrapportering beslut i Byggnadsnämnden - Uppföljningsrapport för 
intern kontroll 2021 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Återrapportering 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-24 § 56, Dnr BN 2020–002354, att godkänna 
intern kontrollrapport för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I stort fungerar nämndens arbete med intern kontroll bra och vi ser att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnås i 
nämndens verksamhet. Men i arbetet med den interna kontrollen under 2021 har vi 
identifierat ett antal förbättringsområden.  

Utifrån självskattningen ser vi liksom tidigare år ett fortsatt behov av att förbättra 
kännedomen av mål, styrdokument och rutiner i hela förvaltningen. Vi ser också ett 
behov av att fortsätta att utveckla och förtydliga arbetet och uppföljningen av den 
interna kontrollen och på ett tydligare sätt systematisera och integrera den interna 
kontrollen i det dagliga arbetet. Ett antal åtgärder har genomförts under 2021 men 
detta är ett långsiktigt arbete som tar tid och det gäller att fortsätta det arbete som 
pågår för att uppnå långsiktigt goda resultat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

Byggnadsnämndens beslut § 56 2022-02-24 

BN Tjänsteskrivelse, 2022-01-27 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 Byggnadsnämnden, 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 
Byggnadsnämnden 
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§ 40 Dnr MH-2022-1242 
Deltagande i aktivitet: Studiebesök 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner att nämndens förtroendevalda 
ledamöter och ersättare med dagarvode får delta i aktivitet: Studiebesök. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden är den 29 april 2022 inbjuden på studiebesök hos två verksamheter i 
kommunen.  

Enligt Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, beslutat av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att nämnden ska fatta beslut om 
deltagande för förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid aktivitet 
där syftet är bland annat studiebesök.  

Aktuell aktivitet är arvodeberättigad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda 2018-12-13, § 260 

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 
Förvaltningen för Service, lönecenter 
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§ 41  
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordföranden  
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-03-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 42 Dnr MH-2022-3 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2022-02-07 till 2022-02-27. 

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 2022-02-07 till 2022-02-27 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2022-02-07 till 
2022-02-27 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 43 Dnr MH-2022-3 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2022-02-07 till 2022-02-27. 

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 2022-02-07 till 2022-02-27 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2022-02-07 till  
2022-02-27, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 44 Dnr MH-2022-3 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2022-02-07 till 2022-02-27 

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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§ 45  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 

1. Återrapportering från presidieavstämning nämnden för Miljö & Hälsoskydd och 
Byggnadsnämnden  
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef  

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

3. Information om kontrollplan livsmedel 
Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef, Tina Carlson, verksamhetschef, 
och Christina Nordberg, controller  

4. Rapport om personuppgiftsincident i Outlook 2022-01-21, dnr MH 2022-622 
Föredragande: Helena Borgström, verksamhetschef 

5. Rapport om personuppgiftsincident i Outlook, 2022-02-18, dnr MH-2022-1065  
Föredragande: Helena Borgström, verksamhetschef 

6. Rapport om personuppgiftsincident i Vision, 2022-02-22, dnr 2022-1105 
Föredragande: Helena Borgström, verksamhetschef  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 46  
Information om studiebesök 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) informerar nämnden om sitt studiebesök på Derome 
i Veddige den 9 mars 2022. 

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