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Datum: 
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
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Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
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Sida 2 (17) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordf. 
Kerstin Westman (S), vice ordf. 
Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf. 
Viktor Karlsson (S) 
Gunnar Larsson (S) §§ 3-22 
Björn Smeds (L) 
Tor Bergman (M) 
Mårten Blix (M) 
Elias Moberg (KD) §§ 10-15, 17-22 
Anette Fischer (V) 
Andrea Karnekvist (V) 
Lisen Burmeister (SD) §§ 3-22 
Ove Johansson (S) 
Zegeye Dressie (S) §§ 1-2 
Magnus Wikberg (SD) §§ 1-2, 16 

Ej tjänstgörande ersättare 

Erik Johansson (S) §§ 3-22 
Joachim Höggren (MP) 
Sofie Juhlin (MP) §§ 3-22 
Kathrine Laurell (M) 
Andreas Celan (M) 
Magnus Wikberg (KD) §§ 3-15, 17-22 
Torsten Rehn (V) 
Zegeye Dressie (S) §§ 3-22 

Övriga närvarande 

Anna Nilsson miljödirektör, Patrik Brodd, Tobias Johansson, Monica Pettersson 
avdelningschefer. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
J.-- 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-02-27 

§10 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att utse Mats Åhlund (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 2 mars. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§11 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur  h 
--)- 

Utdragsbestyrkande 

/9-- 
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Miljö- och häkoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-27 

§12 

Uppföljning och bokslut 2019 

MHN-2019-2431 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2019 enligt bilaga 1, 

att fastställa nämndens årsbokslut 2019 enligt bilaga 2, 

att fastställa nämndens uppföljning av verksamhetsplan 2019 enligt bilaga 3, 

att fastställa nämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 2019 enligt 
bilaga 4. 

Yrkande 

Mats Åhlund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar ett positivt resultat om 0,3 m nkr för 
räkenskapsåret 2019. Överskottet avser framförallt EU-bidrag. Verksamhetens 
kostnader visar inga större awikelser mot budget.1 bokslutet har upplupna och 
förbetalda intäkter överförts från resultaträkningen till balansräkningen som en 
interimspost. Detta gjordes för samtliga enheter förutom Livsmedelskontrollen. 
Samtliga enheter i verksamheten har en god måluppfyllelse och kostnadskontroll. 
Arbetet med inriktningsmål och uppdrag har i stort sett genomförts som planerat. 
Nämnden har inom ramen för sin verksamhet bidragit helt till åtta av 
kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och i hög grad till ett. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-04, reviderad av arbetsutskottet 2020-02-19. 

Bilaga 1: 2019-2431 Verksamhetsberättelse 2019 

Bilaga 2: 2019-2431 Årsbokslut 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

Bilaga 3: 2019-2431 Uppföljning av verksamhetsplan 2019 

Bilaga 4: 2019-2431 Sammanställda analys inför årsredovisning 2019 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( ) -14‘  49-----  - 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§13 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

MHN-2019-0649 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa avrapportering av internkontrollplan för 2019 enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en 
effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer 
tillämpliga regler. I nternkontrollplanen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten 
och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Granskningen av 
internkontrollplanen 2019 är genomförd med mindre anmärkning avseende fyra 
kontrollmoment och utan anmärkning avseende fem kontrollmoment. 
Kommunstyrelsen erbjuder nämnder och bolagsstyrelser specialutformad utbildning 
vid behov. Information om detta finns också i förtroendemannaportalen, sidorna om 
utbildning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-05 

Bilaga 1: Avrapportering av internkontrollplan för 2019 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur - ---, Utd ragsbestyrka nd e 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§14 

Ansökan om strandskyddsdispens för 
ersättning av bostadshus samt garage Funbo-
Hovgården 1:14 

MHN-2020-00102 

Beslut 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för bostadshus på 190 m2 enligt bilaga 1, 

att bevilja strandskyddsdispens för garage på 50 m2, 

att bevilja strandskyddsdispens för gäststuga på 25 m2, 

att avgränsa tomtplats på fastigheten enligt röd linje på bifogad situationsplan, 

att ta ut en avgift på 9200 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

att ordna grind, stätta eller annan möjlighet för allmänheten att passera befintligt 
stängsel för 

att möjliggöra fri passage längs med strandlinjen 

att åtgärden i huvudsak utformas enligt inlämnade handlingar och uppgifter i ärendet. 

Yrkande 

Mats Åhlund (C), Tor Bergman (M), Mårten Blix (M), Elias Moberg (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

Sammanfattning 

Ansökan gäller dispens från strandskydd vid sjön Trehörningen för att ersätta befintligt 
fritidshus med ett nytt bostadshus med större boarea. Ansökan gäller också ersättning 
av garage samt utöka och renovera befintlig gäststuga. Fastigheten bebyggdes redan 
på 1940-talet, och områdena kring befintligt bostadshus, garage och gästhus bedöms 
vara ianspråktagna sedan länge. Åtgärderna bedöms inte långsiktigt påverkar 
livsvillkoren för djur eller växter på ett oacceptabelt sätt eftersom marken för 
närvarande används som ianspråktagen tomtmark. Det nya byggnaderna kommer inte 
att hindra allmänheten från att röra sig förbi platsen och befintlig tomtplats kommer 
inte att utökas i och med byggnationerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-19 

Bilaga 1: Beslut om strandskyddsdispens för ersättning av bostadshus samt garage 
Funbo- Hovgården 1:14, Uppsala kommun 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

p
it 

oc......„ 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§15 

Yttrande över detaljplan för Almunge 
brandstation, Almunge-Lövsta 2:4, samråd 

MHN-2020-000102 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 27 februari 2020 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en brandstation med lämpliga 
kring ytor i Almunge då nuvarande lokalisering av deltidsbrandstationen inte uppfyller 
verksamhetens krav. Den föreslagna placeringen vid väg 282 har bedömts som lämplig 
utifrån räddningstjänstens behov och förutsättningar. Planområdet är ca 4 000 kvm 
och planerad byggnad cirka 430 kvm. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-03 

Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för Almunge brandstation, samråd 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§16 

Yttrande över detaljplan för del av 
Kungsängen 37:4, samråd 

MHN-2018-4510 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 27 februari 2020 till plan- och byggnadsnämnden. 

Jäv 

Elias Moberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller i beslutet. 

Sammanfattning 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad av reningsverket i Kungsängen 
(Kungsängsverket) med ytterligare reningssteg för mikroföroreningar såsom 
läkemedel och perfluoroktansulfonat (PFOS). Det befintliga reningsverket utökas 
på mark som är planlagd för båtupplag samt park. Nya byggrätter möjliggör att det 
nya reningssteget kan byggas in. Delar av reningsverket planläggs som parkmark 
som kompensation för den parkmark som tas i anspråk för reningsverket. Den del 
av den befintliga Stallängsgatan som idag är planlagd som parkmark planläggs 
som allmän plats - gata. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för del av Kungsängen 37:4, samråd 

Bilaga 2: Översiktskarta 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
[4 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-27 

 

§17 

Yttrande över detaljplan för Länna gård, 
Länna 1:6 m.fl., samråd 

MHN-2019-6247 

Beslut 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 27 februari 2020 till plan- och byggnadsnämnden. 

Yrkande 

MatsÅhlund (C), Tor Bergman (M), Mårten Blix (M), Elias Moberg (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på Länna gård och 
samtidigt stärka skyddet för kulturmiljön. Detaljplanen innebär att en ny 
bebyggelsestruktur, med gestaltningsprinciper som stärker kulturmiljön kring 
stallområdet, tillkommer samt att några befintliga komplementbyggnader omvandlas 
till bostäder. Strandskyddet upphävs i detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-03 

Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för Länna gård, Länna 1:6 m.fl., samråd 

Bilaga 2: Översiktskarta 

Miljö- och hälsoskyddsnärnndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

-, Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§18  

Informationsärenden 

Miljödirektören informerar från verksamheten 

Förvaltningen besvarar fråga från Lisen Burmeister (SD) om läget kring ansökningar 
för tobakstillstånd. 

Förvaltningen besvarar fråga från Mats /blund (C) om läget rörande restaurang 
Tjuren. 

Förvaltningens informerar inför samråd med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI AB). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§19 

Delegationsbeslut för perioden 2020-01-07 till 
2020-02-04 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnännnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden2020-01-07 till 2020-02-04 till 
protokollet. 

Justerandes signatur 
v 

Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-27 

§20 

Anmätningsärenden 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Förteckning över meddelanden 2020-01-07 - 2020-02-04 

Förteckning över ärenden och domslut 2020-01-07 - 2020-02-04 

Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 21 januari 

Följande anmälningsärenden föredras: 

Meddelanden 

HS Tillsyn Thoren Business School Dragarbrunn 23:2, MHN 2018-5736 

Ml Anmälan miljöfarlig verksamhet Fjuckby Skrot & Maskin AB Fjuckby 4:14, MHN 2019- 
8726 

Överklagande ärenden 

VA Klagomål Funbo-Söderby 3:23 MHN 2019-8326 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes signatur 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-27 

§21  

Deltagande konferens och möten 

Klara Ellström (MP) rapporterar från strategiskt seminarium avseende budget 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/4 ,,..,..r........---- 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-27 

 

§22 

Frågor från nämndens ledamöter 

Elias Moberg (KD) anmäler fråga om miljökonsekvenser av ökade transporter vid 
övergång från förbränning av torv till flis. 

Justerandes signatur 2 Utdragsbestyrkande 
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