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§ 34
Yttrande i samrådsskedet gällande detaljplan som möjliggör för
byggnation av hotell m.m. Ullared 1:21. Dnr M-2016-2178
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:
Hantering av ytavrinning inom Ullareds tätort
Aktuell detaljplan för fastigheten Ullared 1:21 är en av många mindre
detaljplaner i Ullareds samhälle som kommunen planlägger i dagsläget. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen anser att kommunen bör utreda och handlägga
hanteringen av dagvatten inom Ullareds tätort i ett större sammanhang.
Exempelvis bör grönytor inom tätorten planeras så att de kan hjälpa till att
hantera problematik med stora mängder regnvatten.
Risk för översvämningar (ev)
I den översvämningsutredning som tagits fram för aktuell detaljplan visas
instängda områden av vatten till följd av 100-årsregn med klimatfaktor (som
mest 0,25 m) samt risk för rinnvägar utmed den norra gränsen av planområdet.
I utredningen föreslås att de instängda vattenområdena byggs bort och att de
större rinnvägarna beaktas (genom lämpligt val av hotellets placering). I
samrådshandlingarna anges inget om hur problematiken kommer att beröras i
planarbetet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att förslagen som
presenteras i utredningen följs i planen. Det bör finnas en möjlighet att använda
den intilliggande parken som buffert vid stora vattenmängder.
Kommunens antagna dagvattenanvisningar
I de dagvattenanvisningar som Falkenbergs kommun har antagit står att
utförande med källare bör undvikas, eftersom det då finns risk för
översvämningar med skador som följd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer
sig därför frågande till om det verkligen är lämpligt med källargarage under
hotellet i fråga.
Otydlig plankarta
I samrådshandlingarna förslaget kombineras den juridiskt bindande plankartan,
med en illustration och en principillustration av planbestämmelser samt
ytterligare principsektion. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att
dokumentet innehåller väldigt mycket information och att det därför är svårt att
avgöra vilka delar av dokumentet som är den faktiska plankartan och därmed
juridiskt bindande. Med anledning av detta anser nämnden att plankartan bör
separeras från illustration, principillustration av planbestämmelserna och
principsektion.
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Redogörelse för ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av ett hotell med
centrumverksamheter i centrala Ullared. Centrumverksamheterna är
exempelvis bank och apotek. Förslaget innebär byggnation av ungefär 140
hotellrum och biytor samt en inglasad gångbro från andra våningen so kopplar
samman hotellet med det befintliga hotellet på andra sidan vägen.
Byggnaden är tänkt att bestå av en lågdel i ett plan med verksamheter samt
hotellfunktioner (reception, konferens mm) + högdel i 6 plan med hotellrum.
Se illustration med principskiss i bifogad plankarta.
Med hjälp av detaljplanen ska användningen av Danskavägen förtydligas
ytterligare, alltså att gående och cyklister som har företräde före motorfordon,
genom att kantstensparkering förbjudet förutom korttidslämning vid hotellet.
Leveranser är tänkt att göras öster om hotellet och infart till parkeringen under
hotellet ska ske så långt söderut som möjligt.
Yrkanden och förslag
Ingemar Johansson (C) yrkar att det under yttrandets andra stycke görs en komplettering
om att det bör finnas en möjlighet att använda den intilliggande parken som buffert vid
stora vattenmängder.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Ingemar Johanssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Ingemar Johanssons (C) yrkande.
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§ 35
Remiss – Program för utomhuslek. Dnr M-2018-687
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande
Nämnden ser positivt på att kultur- och fritidsnämnden tar fram ett program,
en handlingsplan och en åtgärdsplan för att på så sätt samordna hur arbetet
med lekplatser ska se ut på kommunal mark.
Status för program och tillhörande handbok och åtgärdsplan
Program för utomhuslek redovisar hur det, och tillhörande handbok och
åtgärdsplan, är tänkt att användas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser
dock att det saknas ett förtydligande av dokumentens faktiska status och om
det finns några delar av program, handlingsplan eller åtgärdsplan som
faktiskt är styrande. I programmets inledning (sid 4) står bland annat att
”Den som arbetar med lekmiljöer i endera skedet har ansvar för att kolla upp
vad som gäller för respektive fas i den tillhörande handboken”. Vidare har
miljö- och hälsoskyddsnämnden fått information från programförfattarna om
att den kommande handboken inte är tänkt som en handbok som måste
följas, utan snarare som ett stödjande dokument.
Nämnden anser att ett ytterligare förtydligande av dokumentens status
behövs för att berörda personer, förvaltningar, kommunala bolag eller
föreningar ska veta hur program, handbok och åtgärdsplan ska användas.
Nämnden anser att dokumentens status gärna ska kopplas till kommunens
styrmodell. Vidare förmedlar nämnden att lekplatsen vid Okome skola
saknas i nulägesbeskrivningen, och om möjligt ytterligare lekplatser i
kommunen.
Andra dokument gällande lekplatser och utomhuslek
Parallellt med framtagandet av Program för utomhuslek tar kommunens
samhällsbyggnadsavdelning fram ett Rums- och funktionsprogram för
förskolor. Som miljö- och hälsoskyddsnämndens förstår kommer
samhällsbyggnadsavdelningen även att ta fram ett liknande dokument för
skolor längre fram. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått information om
att det har skett en dialog mellan kultur- och fritidsnämnden (alternativt
förvaltningen) i samband med framtagandet av Rums- och
funktionsprogrammet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Program för utomhuslek tydligt
ska förespråka dialog när kommunen tar fram ytterligare dokument som
berör utomhuslek på kommunal mark. Nämnden anser att detta är en grund
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för förankring av Program för utomhuslek, liksom samsyn inom kommunen
när det gäller arbete med utomhuslek.
Regler, lagar och ansvar
Under rubriken Regler, lagar o ansvar nämns vilka krav Plan- och bygglagen
ställer på friytor vid bostäder och anläggningar för barnomsorg. Där nämns
även vilka krav som finns när det gäller säkerhet på lekplatser.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill informera om att bullerstörningar från
lekplatser kan handläggas av oss med hjälp av miljöbalken.
Handbokens innehåll
Handboken, som ska tillhöra Program för utomhuslek, är ännu inte
färdigställd och nämnden vill därför förslå ett par områden som bör
omnämnas däri: Handboken bör förtydliga vad som är viktigt för att en
lekplats ska kunna ge tillräckligt med solskydd för lekande barn. Likaså
anser nämnden att handboken bör inkludera lämpliga val av material på
lekplatser, inte bara ur säkerhetsynpunkt för olyckor men även ut
kemikaliesynpunkt. Nämnden anser att handboken exempelvis bör avråda
från att använda gamla bildäck (om dessa inte är godkända för att användas
på lekplatser). Vidare anser nämnden att risken för bullerstörningar hos
närboende bör nämnas i handboken samt hur lekplatsens utformning, val av
lämplig lekutrustning och material kan verka förebyggande mot
bullerstörningar.
Uppdatering av Program för utomhuslek
I inledningen framgår att programmet är tänkt att uppdateras vart femte år.
Programmet vänder sig till många olika förvaltningar inom kommunen,
liksom ett kommunalt bolag och även väg- och samfällighetsföreningar
(enligt Beskrivningen av nuläget i programmets bilaga). Miljö- och
hälsoskyddsnämnden vill därför förtydliga vikten av att programmet tydligt
redovisa vilken förvaltning som ansvarar för uppdateringen.
Redogörelse för ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på Program för
utomhuslek. Dokumentet beskriver riktlinjer och ska sätta ramen för
kommande arbete, liksom fungera kunskapshöjande för alla som kommer i
kontakt med frågan om barns utomhusmiljöer i kommunen. Programmet
riktar sig till såväl politiker och tjänstemän, liksom till allmänheten och
sätter riktlinjer för kommunens kommande arbete med frågan, från
planskedet via anläggningsskedet och fram till drifts och underhållsskedet.
Programmet är tänkt at uppdateras ungefär vart femte år.
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Förutom programmet kommer även en handbok och en åtgärdsplan att tas
fram. Handboken ska beskriva hur riktlinjerna i programmet ska
implementeras vid konkret arbete med lekmiljöer. Enligt kultur- och
fritidsnämnden är den som arbetar med lekmiljöer i endera skedet har ansvar
för att kolla upp vad som gäller för respektive fas i den tillhörande
handboken. Enligt författarna ska handboken exempelvis kunna ge förslag på
användbara checklistor för den som arbetar med lekmiljöer. Åtgärdsplanen i
sin tur följer budgetprocessens tidsramar och utgår från programmets
riktlinjer.
Åtgärdsplanen är tänkt att vara färdig i juni 2018 och bli en del av
kommande budgetprocess. Handboken ser i dagsläget ut att bli färdig först
efter sommaren.
Yrkanden och förslag
Ingemar Johansson (C) yrkar att det i nämndens remissvar ska framgå att det i
nulägesbeskrivningen över lekplatser saknas en utmärkning av lekplatsen vid Okome
skola, och om möjligt ytterligare fler lekplatser i kommunen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Ingemar Johanssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Ingemar Johanssons (C) yrkande.
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§ 36
Remiss – Havsplan Västerhavet. Dnr M-2016-1830
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att kartan tydligt visar att det finns många intressen
i Västerhavet och att det finns många konflikter mellan dessa intressen. Nämnden noterar
att prioritering mellan olika intressen kvarstår att göra inom många områden. Exempelvis
finns områden utanför kusten tillhörande Falkenbergs kommun, V305, där följande
användningar redovisas: Energiutvinning och fiske inom område där särskild hänsyn ska
tas till totalförsvarets intressen, liksom särskild hänsyn ska tas till höga naturvärde.
Hur Havsplan Västerhavet ska användas
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser det inte går att utläsa vilka delar av Havsplan
Västerhavet som ska användas av kommuner, såväl som nationella myndigheten, framöver
för att pröva den bästa användingen av Västerhavet. Nämnden anser därför att Hav- och
vattenmyndigheten behöver förtydliga vilka dokument som är av relevans för kommande
planering när Havsplanen väl har antagits. Vidare anser nämnden att kartan som bifogats
remisstexterna bör namnges med lämpligt namn, exempelvis Karta tillhörande Havsplan
Västerhavet.
Riskområden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att farliga objekt, som exempelvis läckande vrak,
bör uppmärksammans som en typ av riskområden i Havsplanen. Om inte i kartan anser
miljö- och hälsoskyddsnämnden att dessa farliga objekt bör omnämnas i text. Nämnden
anser även at Havsplanen bör klargöra hur dessa problem ska hanteras och hur de kan
påverka övriga intressen.
Redogörelse för ärendet
Hav och vattenmyndigheten (HAV) har tagit fram ett förslag till Havsplan för västerhavet.
En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet.
Havsplanen ska vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande
beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av
planen.
Havsplanen för västerhavet är tänkt att användas som underlag för kommunal
översiktsplanering (vilket även inkluderar territorialhavet). Den statliga havsplanen har sin
grund i miljöbaken och sträcker sig ut till och med ekonomisk zon. I det område där
havsplanen och kommunens översiktsplan överlappar verkar båda planerna. Båda dessa
planer ska integrera näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Det som skiljer de två
olika planerna är detaljeringsgraden och skalan. Se bilderna nedan för mer information.
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§ 37
Remiss – Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
Dnr M-2015-202
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande
Omfattande ändringar sent i planprocessen
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har skickats på
utställningsremiss i många omgångar och vid varje utställning har mer eller
mindre stora förändringar gjort. Vid beslut i kommunstyrelsen gällande
utställning nr 3 togs beslut att ta bort/drastiskt minska de två kvarvarande större
områdena med Särskilt bevarandevärde.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker att det är anmärkningsvärt att så
omfattande förändringar görs så sent i beslutsprocessen. Utifrån tidigare
remissomgångar anser nämnden att det inte funnits några indikationer på att
den här typen av beslut skulle tas. Medborgardialog genom samråd och
utställningar är en viktig del i den demokratiska processen med att ta fram en
fördjupad översiktsplan. Genom att så sent i processen göra så stora
förändringar riskerar kommunen att förlora medborgarnas intresse för att delta i
planprocessen. Vidare anser nämnden att så stora förändringar bör föregås av
grundligare beredning och en konsekvensbedömning som alla ska kunna ta del
av innan beslut fattas.
Gröna kilar
Falkenbergs kust har mycket höga, bitvis unika, naturvärden och är ett viktigt
område för friluftsliv och turism. Det är viktigt att kommunen i FÖP:en gör
tydliga ställningstaganden för att säkra dessa värden genom att peka ut viktiga
gröna kilar i landskapet. Gröna kilar fungerar som ett skydd mot en
fragmentering av landskapet och som spridningskorridorer för växter och djur.
I perspektivet av en framtida havsytehöjning är de gröna kilarna i landskapet
även viktiga att bevara som en möjlig reträttplats för de höga naturvärden som
idag finns i strandnära naturområden.
Nämnden vill också peka på att kommunen redan har beslutat om dessa
ställningstaganden gällande kusten i Översiktsplanen 2.0 (ÖP); I Strategi 4 och
i generella rekommendationer för kusten står det bland annat att de gröna
landskapskilarna i kustbygden ska bevaras.
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Strategi 4, punkt 1
Ta hänsyn till stora obebyggda landskapsrum,
bland annat genom att bostadsbebyggelse i
det öppna kustlandskapet undviks helt, så att
områden värdefulla för jordbruk, natur- och
kulturvård och rekreation skyddas
(landskapskilar)
Borttagandet av de två större gröna kilarna med ”Särskilt bevarandevärde”,
som tidigare fanns med i kartan för norra kusten 2017-10-17, är omfattande
ändringar som innebär att samtliga större sammanhängande grönstråk
försvinner i norra delen av kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser
att grönstråken bör återinföras.
Översvämningsrisker – Område väster om Morups reningsverk
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppmärksammat att området direkt väster om Morups
reningsverk har omvandlats från ”område med särskilt bevarandevärde” till ”område med
möjlighet att pröva ny enstaka bebyggelse”. Enligt uppgifter från länsstyrelsen om högsta
beräknade havsnivå 2012 och 2100 så kommer vägen som går rakt igenom fastigheten
Morups-Lyngen 5:1 att utgöra gränsen för havsnivåhöjningen. Om det aktuella området
omvandlas till ”område med möjlighet att pröva ny enstaka bebyggelse” och bebyggs, så
kommer det vid en framtida havsytehöjning inte finnas någon grönyta kvar väster om
området och därmed ingen reträttmöjlighet för kustanknuten biologisk mångfald i området.
Det är därför inte lämpligt att minska det gröna området (område med särskilt
bevarandevärde) och bebygga det. Området väster om Morups reningsverk löper risk att
översvämmas vid en havsnivåhöjning. Klassificeringen av området är därför betydelsefullt
för framtiden. Nämnden anser, trots riskerna, att man kan pröva y bebyggelse i anslutning
till befintlig bebyggelse öster om vägen runt gården Börs på fastigheten Lyngen 5:1 m.fl.
Det här området är ett typexempel på vikten av att problematik kopplat till klimat såsom
översvämning mm. utreds och tas i beaktande i generell planläggning.
Utbyggnaden Långasand
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser fortsatt att placering och utformning av
område 25 bjuder in till fortsatt exploatering/bebyggelse utanför området som
över tid förstorar området och i förlängningen kan göra att närliggande område
14 kopplas samman med område 25. Nämnden anser fortsatt att det är viktigt
att föreslagna områden för bostäder är förenliga med riksintresset för rörligt
friluftsliv och högexploaterad kustzon (4:1, 4:2 och 4:4 MB (1998:808)). Tas
detta inte i beaktande kan FÖP:en ge en missledande bild av
utvecklingsmöjligheterna i området. Nämnden anser att område 25 inte är
förenligt med riksintresset och ska tas bort. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
noterar, som tidigare, att det finns sumpskog i område 17. Det är troligt att det
finns naturvärden i området som behöver utredas vidare.
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Område 12
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser fortfarande att det är angelägen att
bevara så mycket som möjligt av den gröna kilen vid Långabjär och därmed
begränsa storleken på område 12. Det utstickande området fragmenterar
området med beteckning område med ”Särskilt bevarandevärde”. Nämnden
anser att vägen bör fungera som en naturlig gräns, vilket innebär att det gula
området (beteckning ”bostäder”) till vänster om vägen kan vara kvar men att
det gula området (beteckning ”bostäder”) till höger om vägen ska tas bort.
Område V2
Området i sin nuvarande form påverkar inte den fria passagen från Bölse-Bryntebo ned
emot Morups Tånge något nämnvärt. Tvärtom kan den ellipsformade ytan vara skydd för
vissa länsliga djurarter och fåglar i ett annars öppet landskap. Sträckan ner till reservatet är
en knapp kilometer. Skulle nuvarande verksamhet med uppfödning av pälsdjur upphöra
kan verksamhetsytan utgöra en tillgång för en ny etablering inom vissa gröna näringar av
industriell art. Tillväxten inom de fröna näringarna utvecklas i takt med att kunskap ökar
inom dessa olika grenar. Nya och delvis okända marknader kan komma att kräva ytor som
inte har några grannar som störs av till exempel lukt och buller. Det närliggande samhället
Glommen har i fisket ett namn om sig som varumärke. Trots att man lagt ned ett
fiskeförädlingsföretag i hamnen kvarstår viss dragningskraft i traditioner och lokal
kunskap. Nämnden anser att område V2 skall ligga kvar i sin nuvarande utformning.
Redogörelse för ärendet
Omarbetning efter utställning nummer tre av den fördjupade översiktsplanen
för norra och södra kusten innebar följande att två större grönstråk har
strukits/förminskats kraftigt i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten:
- Grönstråket mellan Olofsbo och Skogstorp har tagits bort helt mellan
väg 767 (gamla E6) och väg 735 (kustvägen)
- Grönstråket vid Morup har mer än halverats österifrån mellan havet och
väg 768.
Ändringarna syns tydligt vid jämförelse mellan kartorna för norra kusten vid
utställning nr 3 och utställning nr 4. Utöver detta har inga ändringar gjorts,
varken till eller från vad gäller det yttrande vi lämnade i samband med
utställning nr 3.
Yrkanden och förslag
Ingemar Johansson (C) yrkar att förvaltningens föreslagna text i yttrandet om
översvämningsrisker ska ersättas med följande: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har
uppmärksammat att området direkt väster om Morups reningsverk har omvandlats från
”område med särskilt bevarandevärde” till ”område med möjlighet att pröva ny enstaka
bebyggelse”. Enligt uppgifter från länsstyrelsen om högsta beräknade havsnivå 2012 och
2100 så kommer vägen som går rakt igenom fastigheten Morups-Lyngen 5:1 att utgöra
gränsen för havsnivåhöjningen. Om det aktuella området omvandlas till ”område med
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möjlighet att pröva ny enstaka bebyggelse” och bebyggs, så kommer det vid en framtida
havsytehöjning inte finnas någon grönyta kvar väster om området och därmed ingen
reträttmöjlighet för kustanknuten biologisk mångfald i området. Det är därför inte lämpligt
att minska det gröna området (område med särskilt bevarandevärde) och bebygga det.
Området väster om Morups reningsverk löper risk att översvämmas vid en
havsnivåhöjning. Klassificeringen av området är därför betydelsefullt för framtiden.
Nämnden anser, trots riskerna, att man kan pröva y bebyggelse i anslutning till befintlig
bebyggelse öster om vägen runt gården Börs på fastigheten Lyngen 5:1 m.fl. Det här
området är ett typexempel på vikten av att problematik kopplat till klimat såsom
översvämning mm. utreds och tas i beaktande i generell planläggning.
Ingemar Johansson (C) yrkar att följande text om område V2 ska tillföras yttrandet:
Området i sin nuvarande form påverkar inte den fria passagen från Bölse-Bryntebo ned
emot Morups Tånge något nämnvärt. Tvärtom kan den ellipsformade ytan vara skydd för
vissa länsliga djurarter och fåglar i ett annars öppet landskap. Sträckan ner till reservatet är
en knapp kilometer. Skulle nuvarande verksamhet med uppfödning av pälsdjur upphöra
kan verksamhetsytan utgöra en tillgång för en ny etablering inom vissa gröna näringar av
industriell art. Tillväxten inom de fröna näringarna utvecklas i takt med att kunskap ökar
inom dessa olika grenar. Nya och delvis okända marknader kan komma att kräva ytor som
inte har några grannar som störs av till exempel lukt och buller. Det närliggande samhället
Glommen har i fisket ett namn om sig som varumärke. Trots att man lagt ned ett
fiskeförädlingsföretag i hamnen kvarstår viss dragningskraft i traditioner och lokal
kunskap. Nämnden anser att område V2 skall ligga kvar i sin nuvarande utformning.
Bengt Hackberg (S) yrkar att följande text om område V2 ska tillföras yttrandet: Miljöoch hälsoskyddsnämnden är fortsatt kritisk till placeringen av verksamhetsområdet vid
Morups Tånge (område V2). Översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner är
kommunens verktyg för att planera för en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning.
Genom att peka ut verksamhetsområden i FÖP:en vill kommunen visa verksamhetsutövare
platser som är särskilt lämpliga för verksamheter där det kommer att vara enkelt att
etablera, driva och utveckla en verksamhet. Vid Morups tånge finns en av västkustens
främsta rast- och häckningslokaler för vadare och platsen har mycket höga naturvärden
(området är riksintresse för naturvård och har internationellt bevarandeintresse). Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser därför att område V2 inte ska pekas ut som
verksamhetsområde, då det finns risk för intressekonflikter och svårigheter för nya
verksamheter att etablera sig på platsen och därmed kan uppfattas vilseledande. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser istället att den ursprungliga planbeteckningen Möjlighet att
pröva ny enstaka bebyggelse fer befintlig verksamhet möjlighet att verka på platsen (på
samma sätt som för andra befintliga verksamheter” till exempel jordbruksverksamheter,
som ligger inom kustområdet). Om det finns behov av att peka ut ett verksamhetsområde
för nya mindre verksamheter vid Glommen bör detta område placeras enligt
översiktsplanens Strategi 4 som säger ”bygg bakom befintlig bebyggelse”.

11 (19)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-05-09

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag mot Ingemar Johanssons (C)
ändringsyrkande om översvämningsrisker och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Ingemar Johanssons (C) yrkande. Därefter ställer ordförande proposition på Ingemar
Johanssons (C) yrkande om V2-område Bengt Hackbergs (S) yrkande om V2-område och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Ingemar Johanssons (C) yrkande.
Reservation
Bengt Hackberg (S), Peter Janson (S) och Eva Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet
om V2-område till förmån för Bengt Hackbergs (S) yrkande.
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§ 38
Översyn av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
avseende brandfarliga och explosiva varor. Dnr M-2016-2506
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
Föreslå kommunstyrelsen att genom nämndens reglemente ge följande kompletterande
uppdrag: Ansvara för prövning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
enbart för tillståndsprövning och tillsyn av Räddningstjänst Västs verksamhet inom
Falkenbergs kommun.
Redogörelse för ärendet
Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst ansvarar idag för prövning och
tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i
Falkenbergs kommun.
För den egna verksamheten kan man inte vara prövnings- och
tillsynsmyndighet på grund av den jävssituation som uppstår utan där får annan
myndighet vara tillsynsmyndighet. Därför föreslår miljö- och
hälsoskyddsnämnden att nämndens reglemente kompletteras med uppdrag att
ansvara för prövning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor enbart för tillståndsprövning och tillsyn av Räddningstjänst Västs
verksamhet inom Falkenbergs kommun.
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§ 39
Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars 2018.
Dnr M-2017-364
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
Lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-april till handlingarna.
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden janapr i för ändamålet upprättade matriser.
Periodens ekonomiska resultat
Periodens resultat visar ett överskott på 355 tkr. De flesta årsavgifterna är nu
fakturerade men 188 tkr väntas inkomma i form av interna livsmedelsavgifter
från kommunens förvaltningar.
Måluppfyllelse
Periodens planerade kontroller ligger lite efter. Framförallt på hälsoskydd, där
även inkommande ärenden blivit färre till antal men av mer omfattande
karaktär än väntat. Ett utskick ang. anmälan enligt 38 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har lett till att många anmälningar
inkommit. Övriga enheter ligger på en uppfyllnadsgrad på över 90 % i sin
tillsyn (minireningsverk borträknat).
Prognos för helår
Nämnden förväntas klara sin driftram.
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§ 40
Fastställande av dataskyddsombud för miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Dnr M-2018-936
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

Utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för miljö- och
hälsoskyddsnämnden från och med den 21 maj 2018.

2.

Uppdra åt förvaltningschefen att utse personuppgiftssamordnare samt
registerförtecknare inom miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhet
från och med den 21 maj 2018

Redogörelse för ärendet
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens
om att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Det ena ombudet ska främst
arbeta mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte
och Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och
gemensamt ta ställning i övergripande frågeställningar.
För Falkenberg, Hylte och Laholm har Jessica Karlsson anställts och
Jessica börjar sin tjänstgöring den 21 maj 2018.
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och
ersätter då personuppgiftslagen, PuL.
Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen
ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland
annat ha följande uppgifter:
- informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter
om deras skyldigheter enligt förordningen
- övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och
utbilda personal
- på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet
- samarbeta med tillsynsmyndigheten
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- fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra
frågor.
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den
person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska
utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och
förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt
och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens
ledning.
Kommunstyrelsen ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för
och samordna personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De
som utses som personuppgiftssamordnare ska vara en kontaktperson till
dataskyddsombudet. Personerna ska inneha sakkunskap om gällande
regler och vara ett stöd till verksamheten i frågorna. De ska se till att
kompetensutveckling garanteras i den egna verksamheten. Som
personuppgiftssamordnare ska man särskilt jobba för att verksamheten
fångar upp och registrerar nya behandlingar av personuppgifter
Verksamheten ska utse registerförtecknare som ansvarar för att föra
register över verksamhetens behandlingar. Det kan vara flera olika
registerförtecknare med avgränsade ansvarsområde. Personerna ska tillse
att informationen i registret uppdateras vid behov. De kommer fungera
som personuppgiftssamordnarnas förlängda arm uti verksamheterna.
Ekonomi
Falkenberg, Hylte och Laholm delar på kostnaden för det gemensamma
dataskyddsombudet. Samtliga nämnder och bolag kommer att
medfinansiera tjänsten.
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§ 41
Remiss – Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller,
2019-2023. Dnr M-2018-817
Ärendet utgår.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte behandla remissen då
kommunstyrelsen beslutat att inte besvara remissen från Trafikverket.
____

17 (19)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-05-09

§ 42
Delegationsbeslut april.
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att redovisning av mars månads
delegationsbeslut sker vid april månads sammanträde.
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§ 43
Ärenden för kännedom.
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till
handlingarna.
-

Remiss – Vattenmyndigheternas samråd. KS 2017/516
Redogörelse för workshop med kommunstyrelsens arbetsutskott samt
miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Falkenbergs kommun
beslut 2017-06-28, dnr M-2016-1689/20 ang. krav på återställande inom
strandskyddat område på fastigheten Gällared XX.
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