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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (33) 

Miljö- och häisoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordf. 
Kerstin Westman (5), vice ordf. 
Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf. närvarar på distans 
Viktor Karlsson (S) 
[mine Behiye Karakitapoglu (S) närvarar på distans 
Gunnar Larsson (S) närvarar på distans 
Björn Smeds (L) närvarar på distans 
Tor Bergman (M) närvarar på distans 
Mårten Blix (M) närvarar på distans §§ 52-64 
Elias Moberg (KD) närvarar på distans 
Anette Fischer (V) närvarar på distans 
Andrea Karnekvist (V) närvarar på distans 
Lisen Burmeister (SD) närvarar på distans 
Kathrine Laurell (M) närvarar på distans §§ 65-72 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ove Johansson (S) närvarar på distans 
Kathrine Laurell (M) närvarar på distans §§ 52-64 
Andreas Celan (M) närvarar på distans §§ 59-72 
Magnus Wikberg (KD) närvarar på distans 
Torsten Rehn (V) närvarar på distans 
Sofie Juhlin (MP) närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Anna Nilsson direktör, Patrik Brodd avdelningschef (närvarar på distans), Tobias 
Johansson avdelningschef (närvarar på distans). 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 3 (33) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§52 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att utse Magnus Wikberg (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 16 juni. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (33) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§53 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med revideringen att informationsärende om 
kommunövergripande VA-planering utgår. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

'Mk) 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (33) 

Miljö-och häisoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

§54 

Ansökan om strandskyddsdispens för 
servicebyggnad för sjöräddningssällskapet på 
Sunnersta 51:98 

MHN-2020-002442 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för servicebyggnad på ca 130 m2, 

att endast det område av marken som krävs för själva byggnaden får tas i anspråk, 

att ta ut en avgift på 5750 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

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

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om dispens från strandskyddet för att bygga en servicebyggnad 
avsedd för sjöräddningssällskapet. Befintlig bod är inte längre ändamålsenlig och 
byggnaden behöver placeras nära bryggorna, för att förenkla medtagandet av 
rädd ningsutrustning och för att inte utryckningstiderna ska försämras. Det finns 
särskilda skäl att bevilja dispensen, då det är ett angeläget intresse att det finns en 
fungerande sjöräddning i Skarholmen, och det handlar om en utvidgning av befintlig 
verksamhet som inte kan göras utanför strandskyddat område. Byggnaden bedöms 
inte påverka livsvillkoren för djur- eller växter på ett oacceptabelt sätt eftersom marken 
där byggnaden ska placeras består av grusplan. Planerad byggnad kommer heller inte 
att hindra allmänheten från att röra sig förbi platsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 6 (33) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

Bilaga 1: Beslut om strandskyddsdispens för servicebyggnad för 
sjöräddningssällskapet på Sunnersta 51:98, Uppsala kommun 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (33) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§55 

Ansökan om strandskyddsdispens för två 
bryggor på Vårdsätrall:8, Uppsala kommun 
MHN- 2020-003303 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för ny brygga på 5 x 7,5 m, vid "Gamla Vårdsätrabadet" 
enligt bifogad situationsplan 

att bevilja strandskyddsdispens för ny brygga med måtten 2,5 x 20 m vid "Nya 
Vårdsätrabadet" enligt bifogad situationsplan 

att ta ut en avgift på 5750 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

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

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

\IV) , 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (33) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

Sammanfattning 
Ansökan gäller dispens från strandskydd vid Ekoln, Mälaren för uppförande av två 
allmänna badbryggor vid Vårdsätrabadet. Bryggorna kommer att placeras på två 
platser som komplement till den befintliga brygga som finns vid badet idag. Syftet med 
att anlägga bryggorna är att minska trängseln, så att det blir lättare för besökare att 
hålla ett avstånd mellan varandra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Ansökan motiveras med att det finns särskilda skäl att bevilja dispensen då platsen 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet, att bryggorna är 
av ett angeläget allmänt intresse och att bryggorna behövs för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse som är unikt till sin karaktär. Under den pågående 
pandemin råder en stark avrådan från onödiga resor och därför är det troligt att de 
flesta Uppsalabor kommer att semestra hemma. Trycket på badplatserna är under 
vanliga år stort, och det riskerar nu att bli större än vanligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-05 

Bilaga 1: Beslut om strandskyddsdispens för två nya flytbryggor på Vårdsätra 11:8, 
Uppsala kommun 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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kommun 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§56 

Ansökan om strandskyddsdispens för 
utbyggnad av brygga på Funbo-Hovgården 
1:17, Uppsala kommun 

MHN- 2020-003304- 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnännnden beslut 

att bevilja strandskyddsdispens i efterhand för befintlig brygga på 2,5 x 20 m samt 
utökning av bryggan med 2,5 x 20 m 

att ta ut en avgift på 5750 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

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

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut 

Sammanfattning 
Ansökan gäller dispens från strandskydd vid Trehörningen för dispens i efterhand för 
befintlig brygga, vid Fjällnora hundbad, samt dispens för utbyggnad av bryggan på 2,5 
x 20 m. Syftet med att utöka bryggan är att minska trängseln, så att det blir lättare för 
besökare att hålla ett avstånd mellan varandra enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Ansökan motiveras med att det finns särskilda skäl att bevilja 
dispensen då platsen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet, att bryggan är av ett angeläget allmänt intresse och att den behövs för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse som är unikt till sin karaktär. Under den 
pågående pandemin råder en stark avrådan från onödiga resor och därför är det troligt 
att de flesta Uppsalabor kommer att semestra hemma. Trycket på badplatserna är 
under vanliga år stort, och det riskerar nu att bli större än vanligt 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-05, reviderad 2020-06-08 

Justerandes signatur 

kit 4A 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes signatur 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-10 

Bilaga 1: Beslut om strandskyddsdispens för utbyggnad av brygga på Funbo-
Hovgården 1:17, Uppsala kommun 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (33) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

§57 

Ansökan om strandskyddsdispens för ny 
flytbrygga på Ärna 5:2, Uppsala kommun 

MHN- 2020-003305 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för ny flytbrygga med måtten 2,5 x 20 m 

att ta ut en avgift på 5750 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

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

Yrkande 
Klara Ellström (MP) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut 

Sammanfattning 
Ansökan gäller dispens från strandskydd vid Fyrisån för uppförande av en ny allmän 
badbrygga. Syftet med att anlägga bryggan är att minska trängseln, så att det blir 
lättare för besökare att hålla ett avstånd mellan varandra enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ansökan motiveras med att det finns 
särskilda skäl att bevilja dispensen då platsen behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet, att bryggorna är av ett angeläget allmänt intresse och 
att bryggorna behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse som är 
unikt till sin karaktär. Under den pågående pandemin råder en stark avrådan från 
onödiga resor och därför är det troligt att de flesta Uppsalabor kommer att semestra 
hemma. Trycket på badplatserna är undervanliga år stort, och det riskerar nu att bli 
större än vanligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-05 

Bilaga 1: Beslut om strandskyddsdispens för ny flytbrygga på Ärna 5:2, Uppsala 
kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

§58 

Ansökan om strandskyddsdispens för en ny 
flytbrygga på Viks mur 1:1, Uppsala kommun 

MHN- 2020-003306 

Beslut 

Miljö-och hälsoskyddsnämden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för en ny T-formad flytbrygga med måtten 2st å 2,5x 20 

att ta ut en avgift på 5750 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

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

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut 

Sammanfattning 
Ansökan gäller dispens från strandskydd vid Ekoln, Mälaren för uppförande av en ny 
allmän badbrygga vid badplatsen i Vik. Bryggan kommer att placeras som komplement 
till den befintliga brygga som finns vid badet idag. Syftet med att anlägga bryggan är 
att minska trängseln, så att det blir lättare för besökare att hålla ett avstånd mellan 
varandra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ansökan motiveras med 
att det finns särskilda skäl att bevilja dispensen då platsen behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet, att bryggan är av ett angeläget allmänt 
intresse och att bryggan behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 
som är unikt till sin karaktär. Under den pågående pandemin råder en stark avrådan 
från onödiga resor och därför är det troligt att de flesta Uppsalabor kommer att 
semestra hemma. Trycket på badplatserna är under vanliga år stort, och det riskerar nu 
att bli större än vanligt. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

<)<KZ:) 
------- 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-05 

Bilaga 1: Beslut om strandskyddsdispens för en ny flytbrygga på Viks mur 1:1, Uppsala 
kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ky111, g 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(33) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§59 

Yttrande över prövotidsredovisning avseende 
utsläpp till vatten från Phadia AB:s 
verksamhet på fastigheten Fyrislund 6:11 i 
Uppsala kommun 

MHN-2016-001961 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Phadia AB har lämnat in en prövotidsredovisning till miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Uppsala län avseende utredningsvillkor 1 i tillståndet enligt miljöbalken 
för verksamheten. Utredningsvillkoret gäller utsläpp av avloppsvatten och slam från 
bolagets nybyggda biologiska reningsverk. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-18 

Bilaga 1: Yttrande över Prövotidsredovisning avseende utsläpp till vatten från Phadia 
AB:s verksamhet på fastigheten Fyrislund 6:111 Uppsala kommun. 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

i . 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§60 

Yttrande över ansökan om tillstånd för 
bergtäkt m.m. inom fastigheten Onslunda 3:1, 
5:7 

MHN-2018-2249 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 10 juni 2020 till Mark- och miljödomstolen. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Sammanfattning 
Skanska Industrial Solutions AB ansöker hos Mark- och miljödomstolen om att under 
30 år bedriva bergtäktsverksam het med ett totalt uttag på 30 000 000 ton och ett 
maximalt uttag på 1000 000 ton årligen, bedriva krossning och sortering av berg, 
asfaltstillverkning, lagra och hantera massor samt deponera avfall. Bergtäkten 
planeras ca 2 mil norr om centrala Uppsala. Uppsala kommun genom miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har synpunkter på ansökan med avseende på sökandens 
behovsbedömning, innehållet i föreslagna villkor samt tekniska detaljer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-10, rev M H N AU 2020-06-02 
Bilaga 1: Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäkt m.m. inom fastigheten 
Onslunda 3:1, 5:7 
Bilaga 2: Kartbilaga 1 
Bilaga 3: Kartbilaga 2 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

k 41 ' 

Utdragsbestyrkande 



-ijit Uppsala 
`k¥J kommun 

 

Sida 16 (33) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-10 

 

§61  

Yttrande över förslag gällande förbud mot 
användning av växtskyddsmedel inom vissa 
områden och miljösanktionsavgift för 
överträdelse av förbuden 

MHN-2020-291.4 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att följande mening läggs till i yttrandet: Regelverket, oavsett hur det utformas, får inte 
hindra en effektiv bekämpning av invasiva arter som bör bekämpas. 

att med tillägget överlämna yttrande daterat den 10 juni till Regeringskansliet. 

Yrkande 

Mats Åhlund (C) yrkar med instämmande av Klara Ellström (MP), Kerstin Westman (S), 
Viktor Karlsson (S), Emine Behiye Karakitapoglu (S), Gunnar Larsson (S), Tor Bergman 
(M), Mårten Blix (M), Elias Moberg (KD) och Lisen Burmeister (SD) att följande mening 
läggs till i yttrandet: Regelverket, oavsett hur det utformas, får inte hindra en effektiv 
bekämpning av invasiva arter som bör bekämpas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Mats Åhlunds (C) yrkande mot avslag och finner att nämnden 
bifaller Mats Åhlunds (C) yrkande. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut med Mats Åhlunds (C) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut med 
Mas Åhlunds (C) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 

Regeringskansliet har tagit fram ett förslag där all användning av växtskyddsmedel 
förbjuds på tomtmark, inom koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används 
yrkesmässigt samt på krukväxter i hemmiljö. Den nu gällande tillståndsplikten för 
yrkesmässig användning av växtskyddsmedel tas också bort på gårdar till skolor och 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

VAN' sy 
_ 
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Miljö- och häIsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-10 

förskolor, på lekplatser dit allmänheten har tillträde, på tomtmark för flerfamiljshus 
samt i parker och trädgårdar och liknande dit allmänheten hartillträde. Ett förbud 
införs mot all användning även inom dessa områden. För överträdelse av de föreslagna 
förbuden föreslås miljösa n ktionsavgifter på 5000 kr. Förbudet syftar till att minska 
användningen av växtskyddsmedel, minska spridningen av gifter till miljön och minska 
risken för att särskilt barn och unga utsätts för skadliga kemikalier. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Bilaga 1: Yttrande över förslag gällande förbud mot användning av växtskyddsmedel 
inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden 

Bilaga 2: Förslag gällande förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa 
områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Justerandes signatur 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-10 

§62 

Tillstånd för fortsatt och ändrad verksamhet 
vid GE Healthcare Biosciences AB:s anläggning 
i Boländerna 

MHN- 2019-003276 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att i yttrandet revidera texten under punkt IX enligt följande: 

Den delen av villkoret som gäller att bolaget ska ta fram en utfasningsplan för 
användningen av nonylfenoler och nonylfenoletoxilater senast 6 månader efter att 
domen har vunnit laga kraft. 

att med revideringen överlämna yttrande daterat den 10 juni 2020 till Mark- och 
miljödomstolen. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar att i yttrandet revidera texten under punkt IX enligt följande: 

Den delen av villkoret som gäller att bolaget ska ta fram en utfasningsplan för 
användningen av nonylfenoler och nonylfenoletoxilater senast 6 månader efter att 
domen har vunnit laga kraft. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Klara Ellströms (MP) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden bifaller Klara Ellströms (MP) ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag med Klara Ellströms (MP) 
ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag 
med Klara Ellströms (MP) ändringsyrkande. 

Sammanfattning 

GE Healthcare Biosciences AB (Bolaget) har yttrat sig om synpunkter från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och andra remissinstanser. Generellt har Bolaget tillmötesgått 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

många av miljö- och hälsoskyddsnännndens krav, dock inte som villkor i tillståndet 
utan istället som krav att ställa i kontrollprogram och vid tillsynen. Gällande utsläpp till 
vatten har en prövotidsutredning föreslagits av Bolaget och Länsstyrelsen. Den ska 
utreda eventuell slambehandling, resultaten av Bolagets uppströmsarbete, utsläpp av 
miljöfarliga kemikalier, läkemedelssubstanser och PFAS. Förslag till villkor för 
nollutsläpp av antibiotika resistenta gen modifierade bakterier/gener och budgetering 
av kostnader för efterbehandlingsåtgärder tillbakavisas av Bolaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-01, rev MHN AU 2020-06-02 

Bilaga 1: Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

Bilaga 2: Svar på inkomna remisser (GE Healthcare Bio-Sciences AB 2020-05-12) 

Bilaga 3: Uppdaterat förslag till villkor (GE Healthcare Bio-Sciences AB 2020-05-12) 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 20 (33) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

§63 

Yttrande över detaljplan Bälinge-Nyvla, 
samråd 

MHN-2020-2392 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar" 

att i yttrandet revidera stycket under rubriken Hållbara transporter till skolor, service 
mm enligt följande 

Planen möjliggör 75 bostäder, som troligtvis kommer bosätta av bland annat familjer 
med barn i förskole-och skolålder. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en analys i detaljplanen av tillgången av 
skol- och förskoleplatser samt förutsättningarna för hållbara transporter och hur 
cykel- och gångtrafik kan främjas och stärkas. 
Planen bör även redogöra för säkra transportvägar till befintliga skolor och 
förskolor, förslagsvis genom en bilfri säker skolväg. 

att med revideringen överlämna yttrande daterat den 10 juni 2020 till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 16.15-16.30 

Yrkande 

Elias Moberg (KD) yrkar att i yttrandet stryka stycket under rubriken Bullersamt stycket 
under rubriken Hållbar transporter till skolor, service mm 

Mats Åhlund (C) yrkar i första hand bifall till Elias Mobergs (KD) ändringsyrkande och i 
andra hand att ordet bör ska bytas ut mot ordet kan under rubriken Bulleryttrandet. 

Klara Ellström (MP) yrkar att avslå Elias Mobergs (KD) ändringsyrkande. 

Klara Ellström (MP) yrkar att avslå Mats Åhlunds (C) ändringsyrkande. 

Klara Ellström (MP) yrkar att i yttrandet revidera stycket under rubriken Hållbara 
transporter till skolor, service mm enligt följande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (33) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

Planen möjliggör 75 bostäder, som troligtvis kommer bosätta av bland annat familjer 
med barn i förskole-och skolålder. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en analys i detaljplanen av tillgången av 
skol- och förskoleplatser samt förutsättningarna för hållbara transporter och hur 
cykel- och gångtrafik kan främjas och stärkas. 
Planen bör även redogöra försäkra transportvägar till befintliga skolor och 
förskolor, förslagsvis genom en bilfri säker skolväg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Elias Mobergs (KD) yrkande om att 
stryka stycket under rubriken Buller och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Votering begärs och verkställs 

Ordföranden ställer propositionsordningen att den som röstar enligt arbetsutskottets 
förslag röstar JA och den som röstar enligt Elias Mobergs (KD) förslag röstar NEJ. 

JA-röster: Klara Ellström (MP), Kerstin Westman (S), Viktor Karlsson (S), Emine Behiye 
Karikatapoglu (S), Gunnar Larsson (S), Björn Smeds (L), Anette Fischer (V), Andrea 
Karnekvist (V), Lisen Bu rmeister (SD). 

NEJ-röster: Mats Åhlund (C), Tor Bergman (M), Mårten Blix (M), Elias Moberg (KD). 

Med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag mot Mats Ahlunds (C) 
andrahandsyrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och verkställs 

Ordföranden ställer propositionsordningen att den som röstar enligt arbetsutskottets 
förslag röstar JA och den som röstar enligt Mats Åhlunds (C) andrahandsyrkande röstar 
NEJ. 

JA-röster: Klara Ellström (MP), Kerstin Westman (S), Viktor Karlsson (S), Emine Behiye 
Karikatapoglu (S), Gunnar Larsson (S), Björn Smeds (L), Anette Fischer (V), Andrea 
Karnekvist (V), 

NEJ-röster: Mats Åhlund (C), Tor Bergman (M), Mårten Blix (M), Elias Moberg (KD), Lisen 
Burmeister (SD). 

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur 

gi'l 

,  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

Ordföranden ställer sedan Klara Ellströms (MP) ändringsyrkande mot Elias Mobergs 
(KD) ändringsyrkande om att stryka stycket under rubriken Hållbar transporter till 
skolor, service mm och finner att nämnden bifaller Klara Ellströms (MP) 
ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag med Klara Ellströms (MP) 
ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag med Klara 
Ellströms (MP) ändringsyrkande. 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 75 bostäder, en lekpark och en delvis ny 
dragning av Nyvlavägen i nordvästra Bälinge. Den föreslagna bostadsbebyggelsen 
utgörs av ett 20-tal radhus/parhus eller mindre flerbostadshus och ett 50-tal småhus. 
Planläggningen har föregåtts av ett planprogram som godkändes 2011. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-18 

Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för Bälinge-Nyvla, samråd 
Bilaga 2: Översiktskarta Bälinge tätor 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§64 

Information och möjlighet för nämnden att 
komma med inspel om riktlinje för utemiljöns 
yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor 

Elisabet Jonsson, plan- och byggchef, informerar och inhämtar synpunkter om riktlinje 
för utemiljöns yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§65 

Revidering av delegations- och arbetsordning 
för miljö- och hälsoskyddsnämnden 

MHN- 2020-3433 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att revidera delegations- och arbetsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
enlighet med bilaga 1, 

att tillägget till delegations- och arbetsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden ska 
gälla för tiden den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020, då lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla, samt 

att punkt 1 och 2 gäller under förutsättning av riksdagens beslut att anta lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut 

Just andes signatur Utdragsbestyrkande 

, vi 
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kommun 
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MiEjö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

Sammanfattning 
Regeringen har lämnat förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för 
att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. 
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar 
tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och 
anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med 
smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare 
föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att 
gälla vid utgången av 2020. Kommunfullmäktige i Uppsala kommer, den 15 juni 2020, 
att fatta beslut om revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder. Revideringen innebär att det ansvar som ankommer på kommunen med 
anledning av den tillfälliga lagen läggs på miljö- och hälsoskyddsnämnden. Beslutet 
gäller under förutsättning att riksdagen kommer att anta den tillfälliga lagen. Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens delegationsordning måste revideras med anledning av lagens 
ikraftträdande. Revideringen kommer att gälla under den tiden som den tillfälliga 
lagen kommer att gälla och under förutsättning att lagen antas av riksdagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-05 

Bilaga 1, Tillägg till delegations- och arbetsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0  
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kommun 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§66 

Verksamhetsrapport mars/april 2020 

MHN 2020-122 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa nämndens verksamhetsrapport mars/april 2020 enligt bilaga 1. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Sammanfattning 
Förvaltningens arbete har påverkats väsentligt av covid-19. Många av förvaltningens 
inspektörer fick i april byta fokus och arbeta med tillsyn av folkhälsomyndighetens nya 
föreskrift om trängsel på restaurang och café. Över 300 tillsynsbesök har genomförts 
för att kontrollera hur väl restaurangerna arbetar för att minimera risken för trängsel. 

Nämnden har utfört helt ny tillsyn som nämnden saknar finansiering för och där 
nämnden inte heller har rätt att ta ut avgift. Nya arbetsuppgifter och förutsättningar 
påverkar nämndens intäkter och förmåga att nå planerade verksamhetsmål. Nämnden 
ser också ett intäktsbortfall kopplat till tillsyn och kontroll som finansieras av 
timavgifter och som inte utförts under perioden. Tillfälligt stoppade fakturor för årlig 
avgift medför att intäkter förskjuts till senare under året. Vad gäller tillsynen som 
finansieras med årliga avgifter behöver nämnden säkerställa att man gör insatser som 
gör nytta för tillsynsområdena även om den ordinarie tillsynen inte kan genomföras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Bilaga 1: Verksamhetsrapport mars/april 2020 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

k //k) 

Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§67 

Statusrapport för granskning av 
internkontrollplan för april 2020 

M H N-2019-418 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa avrapportering av internkontrollplan för april 2020 enligt bilaga 1. 

Yrkande 

Klara Ellström (M P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Vid varje tertial görs en delårsuppföljning av de 
kontrollområden som nämnden har beslutat enligt den interna kontrollplanen för året. 
Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler. Internkontrollplanen 
ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå 
verksamhetsmålen. Granskningen av internkontrollplanen 2020 är genomförd med 
anmärkning avseende ett kontrollmoment, mindre anmärkning avseende ett 
kontrollmoment och utan anmärkning avseende två kontrollmoment. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Bilaga 1: Avrapportering av internkontrollplan för april 2020 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(26.3, 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§68 

Närvaro genom deltagande på distans i 
sammanträden med nämndens utskott 

MHN-2020-00180 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att tillåta närvaro på distans i sammanträden med styrelsens/nämndens utskott, 

att distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor, 

att det ska föreligga särskilda skäl för att deltagande på distans ska få ske, 

att förhandsanmälan om deltagande på distans ska ske tre dagar före 
utskottssa m m a nträdet, 

att ordföranden i utskottet avgör om deltagande på distans ska medges, samt 

att detta beslut ska gälla till den 31 december 2020, eller tills annat beslutas. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i nämnders utskott, aktualiserats. Gällande kommunallag 
medger närvaro genom deltagande på distans i sammanträden med kommunfull-
mäktige och nämnd. Frågan om utskott får ha sammanträde på distans, är inte 
reglerad i kommunallagen och berörs inte i lagens förarbeten. Närvaro genom 
deltagande på distans förutsätter att nämnden beslutar om att tillåta det och beslutar 
på vilket sätt deltagandet ska ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant 
deltagande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

§69 

Anmälningsärenden till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 10 juni 

MHN-2020-00174 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Förteckning över överklagade ärenden och domslut 14 april-17 maj 
Förteckning över meddelanden 14 april-17 maj 
Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 28 april 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-10 

 

§70 

Delegationsbeslut för perioden 2020-04-14 till 
2020-05-17 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-04-14 till 2020-05-17 till 
protokollet. 

Förvaltningen informerar om följande ärenden: 

Registrering livsmedelsanläggning Palermo, Fjärdingen 10:6, MHN-2020-002975 

Ansökan hållande av lantbruksdjurVreta 4:121, MHN-2020-002818 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

- I k 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§71 

Informationsärenden 

Följande informationsärenden föredras vid nämnd: 

Information från direktören 

Nuläge luftkvalitet vid Kungsgatan 

Förvaltningen besvarar följande frågor från nämndens ledamöter: 

Fråga från Mats Åhlund (C) om redovisning av åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet. 
(MHN 29 januari) 

Fråga från Mats Åhlund (C) om konsekvensanalys av luftkvalitet rörande 
sommargågata Östra Ågatan - på gatan och runt. (MHN AU 19 februari) 

Fråga från Björn Smeds (L) om import av avfall från andra kommuner till Vattenfalls 
avfallsförbränning i Boländerna (MHN AU 19 februari) 

Fråga från Elias Moberg (KD) om miljökonsekvenser av ökade transporter vid övergång 
från förbränning av tow till flis. (MHN 27 februari) 

Fråga från Mats Åhlund (C) om ljusstörningar i lägenheter från strålkastare vid 
idrottsanläggningar (MHN AU 17 mars) 

Fråga från Anette Fischer (V) om förvaltningens möjligheter att påverka röjning av träd 
och buskage i Gränby (MHN 25 mars). 

Fråga från Viktor Karlsson (S) om avfall från Covid-19-smittade äldreboenden. (MHN AU 
28 april) 

Fråga från Anette Fischer (V) om ansvar för återvinning av tidningar. (MHN AU 28 april) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 

Vi6 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

§72 

Frågor från nämndens ledamöter 

Inga frågor anmäls vid sammanträdet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande  

, 
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