
Uppsala 
kommun 

Sida 1 (24) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 
onsdagen den 3 mars 2021 

Plats och tid 

Aspen, klockan 13:00-16:20, 

Paragrafer 

14-29 

Justeringsdag 

8 mars 

Underskrifter 

Klara Ellström, ordförande 

_ 

 

Tor Bergman, justerare 

Samuel Lundström, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: miljo-halsoskyddsnamndenPuppsala.se  
www.uppsala.se  



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (24) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordf. 
Kerstin Westman (S), vice ordf. närvarar på distans 
Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf. närvarar på distans 
Viktor Karlsson (S) närvarar på distans 
Emine Behiye Karakitapoglu (S) närvarar på distans 
Ove Johansson (S) närvarar på distans 
Björn Smeds (L) närvarar på distans 
Tor Bergman (M) närvarar på distans 
Mårten Blix (M) närvarar på distans 
Elias Moberg (KD) närvarar på distans 
Anette Fischer (V) närvarar på distans 
Andrea Karnekvist (V) närvarar på distans 
Lisen Burmeister (SD) närvarar på distans §§ 17-29 
Magnus Wikberg (KD) närvarar på distans §§ 14-16 

Ej tjänstgörande ersättare 

Erik Johansson (S) närvarar på distans 
Zegeye Dressie (S) närvarar på distans 
Joachim Höggren (MP) närvarar på distans 
Kathrine Laurell (M) närvarar på distans 
Andreas Celan (M) närvarar på distans §§ 14-17, 19-29 
Magnus Wikberg (KD) närvarar på distans §§ 17-29 
Torsten Rehn (V) närvarar på distans 
Sofie Juhlin (MP) närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Anna Nilsson miljödirektör närvarar på distans, Monica Pettersson avdelningschef 
närvarar på distans, Thomas Blombäck avdelningschef närvarar på distans, Mikael 
Odervåg tf avdelningschef närvarar på distans. 

Justerandes signatur 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2021-03-03 

 

§14 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att utse Tor Bergman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 8 mars. 

Justerandes signatur 
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§15 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur 
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Miljö-och häisoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

§16 

Uppföljning och bokslut 2020 

MHN-2020-00122 

Beslut 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2020 enligt bilaga 1. 

2. att fastställa nämndens årsbokslut 2020 enligt bilaga 2. 

3. att fastställa nämndens uppföljning av verksamhetsplan 2020 enligt bilaga 3. 

4. att fastställa nämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 2020 
enligt bilaga 4. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Nämndens som helhet redovisar ett negativt ackumulerat resultat på 
minus 0,4 miljoner kronor för räkenskapsåret 2020. Avvikelsen mellan årets resultat, 
budget och helårsprogos beror på den rådande pandemin. Underskottet beror på 
tillsyn utifrån miljöbalken och kontroll utifrån livsmedelslagen som i vissa delar inte har 
kunnat utföras alls och i andra delar fått utföras på nya sätt. Eftersom allt tillsyns- och 
kontrollarbete som fakturerats under året inte har kunnat utföras så har en tillsyns- och 
kontrollskuld uppstått motsvarande 2,2 miljoner kronor. Medel motsvarande den 
tillsyn- och kontroll som fakturerats men inte utförts har överförts till kommande år då 
tillsynen och kontrollen kommer att utföras. För att möta de minskade intäkterna har 
nämnden arbetat för att minska sina kostnader. Nämnden har haft lägre kostnader för 
arbetskraft (sjukavdrag och ej tillsatta vakanser), kompetensutveckling och rese-och 
representation i förhållande till budget. Nämnden bidrog inom ramen för sin 
verksamhet till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som ställts upp av 

Justerandes signatur 
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Miljö-och hälsosivddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

kommunfullmäktige men nämndens bidrag påverkades av rådande pandemi. 
Nämndens bidrag bedöms helt uppfyllt till ett av inriktningsmålen, i hög grad uppfyllt 
till fem av inriktningsmålen och delvis uppfyllt till tre av inriktningsmålen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2020 

Bilaga 2. Årsbokslut 2020 

Bilaga 3. Uppföljning av verksamhetsplan 2020 

Bilaga 4. Sammanställd analys inför årsredovisningen 2020 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur 
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§17 

Uppföljning av internkontrollplan för 2020 

MHN-2019-00418 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

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

Yrkande 

Klara Ellström (NI P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

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 ntern kontrollplanen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten 
och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Granskningen av 
internkontrollplanen 2020 är genomförd med anmärkning på ett kontrollmoment, 
mindre anmärkning avseende tre kontrollmoment och utan anmärkning avseende tre 
kontrollmoment. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Bilaga 1. Avrapportering av intern kontrollplan för 2020 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur 
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§18 

Beslut i tillsynsärende enligt alkohollagen 
gällande serveringsställe Korfu 

MHN-2020-00067 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) meddela Marinko Baban, 
med enskild firma på serveringsställe Korfu, en varning. 

Jäv 

Andreas Celan (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Mats Åhlund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Vid den årliga kontrollen 2020 framkom att den enskilda firman Marinko Baban inte 
betalat sina skatter i tid såsom alkohollagen kräver. Ur Skatteverkets remissvar kunde 
utläsas att firman fått upprepade betalningsuppmaningar och restförda skatteskulder 
under föregående treårsperiod. Firman har två gånger tidigare meddelats sanktioner 
för samma brister, 2017 en erinran och 2018 en varning. 

Justerandes signatur 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Bilaga 1. Beslut i tillsynsärende enligt alkohollagen gällande serveringsställe Korfu 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
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§19 

Yttrande över detaljplan Västra Librobäck, 
samråd 

MHN- 2019-3483 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande daterat den 3 mars 2021 till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Reservation 

Mats Åhlund (C), Elias Moberg (KD) och Lisen Burmeister (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar med instämmande av Tor Bergman (M), Mårten Blix (M) och 
Anette Fischer (V) bifall till arbetsutskottets förslag. 

Mats Åhlund (C) yrkar att texten under rubriken Jordbruksmark i yttrandet revideras 
enligt följande: 

Stora delar av planområdet består av brukningsvärd jordbruksmark.13 kap. 4 § 
miljöbalken slås fast att jordbruk är av nationell betydelse. Det innebär att 
brukningsvärd jordbruksmark endast får bebyggas om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen, och om behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Vare sig i 
översiktsplanen eller i den nu aktuella planbeskrivningen utreds närmare eller 
motiveras på ett tillfredställande sätt varför det kan anses skäligt att nu aktuell 
jord bruksmark tas i anspråk för bebyggelse och anläggning på föreslaget sätt. 
Miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas oavsett vad som framgår av kommunens 
olika planer. Av det skälet avstyrker vi planförslaget att bebyggelse får ske på 
jordbruksmarken. 

Elias Moberg (KD) och Lisen Burmeister (SD) yrkar bifall till Mats Åh lunds (C) 
ändringsyrkande. 

Justerandes signatur 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mats Åhlunds (C) ändringsyrkande 
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Planområdet ligger i västra delen av staden cirka tre kilometer från centrala Uppsala 
och är cirka 76 hektar stort. Marken inom planområdet består av jordbruksmark och 
ägs i huvudsak av Uppsala kommun. Syftet med planläggningen är att möjliggöra 
industri och verksamheter med fokus på företag och näringsidkare med ett blandat 
verksamhetsinnehåll. Motivet till planläggningen är en hög efterfrågan på mark för 
verksamheter och ett stort behov att planera för ett ökat antal arbetsplatser inom 
Uppsala kommun. Detaljplanen kan möjliggöra uppskattningsvis upp emot cirka 2 750 
arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-05, rev MHN AU 23 februari 
Bilaga 1: Yttrande över detaljplan förVästra Librobäck, samråd 

Bilaga 2: Översiktskarta 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
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§20 

Yttrande över detaljplan för del av kvarteret 
Handpressen, samråd 

MHN-2017-3173 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande daterat den 3 mars 2021 till plan-och 
byggnadsnämnden. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Detaljplanen omfattar fastigheten Årsta 37:2 längs med Fyrislundsgatan. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra handelsverksamhet med inriktning på bilförsäljning som 
komplement till den befintliga bilprovningsverksamheten. Syftet är även att möjliggöra 
för en breddning av gång-och cykelväg längs med Fyrislundsgatan. Fastigheten ligger 
inom ett industriområde och inom låg känslighet enligt det kartmaterial som tagits 
fram för riskanalysen av Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur 
grundvattensynpunkt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-05, rev 2021-02-18, MHN AU 23 februari 
Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Handpressen, samråd 

Bilaga 2: Översiktskarta 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
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§21 

Yttrande över detaljplan för kv Siv, samråd 

MHN-2019- 8083 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande daterat den 3 mars 2021 till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Yrkande 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Planområdet omfattar den privata fastigheten Fålhagen 3:1 och delar av den 
kommunala fastigheten Fålhagen 1:32. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny 
kontors- och hotellbyggnad med handel i bottenvåningen. Planläggningen syftar även 
till att säkerställa att byggnaden utformas med en hög arkitektonisk kvalitet eftersom 
den ligger i ett centralt läge och syns tydligt från foajevåningen i Uppsala konsert och 
kongress. Syftet är även att säkerställa en viktig gång- och cykelväg utmed järnvägen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-05, rev MHN AU 23 februari 

Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för kv Siv, samråd 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
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§22 

Yttrande över detaljplan för Östra Sala backe 
etapp 3b, samråd 

MHN-2021-00080 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande daterat den 3 mars 2021 till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Yrkande 

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

Mats Åhlund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Planen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling i Östra Sala backe, längts 
norrut inom programområdet där Fyrislundsgatan möter Vaksalagatan. Planprogram 
för Östra Sala backe (godkänt av kommunstyrelsen i januari 2011) ligger till grund för 
områdets utveckling. Programmet beskriver en vision om att Östra Sala backe ska 
utvecklas till en sammanhållen stadsstruktur som kopplar ihop Sala backe, Årsta och 
Gränby. Detaljplanen möjliggör ett kontorskvarter med en friskvårdsanläggning samt 
publika verksamhetslokaler i bottenvåningen. Kvarteret ska bidra till att skapa en 
levande och varierad stadsmiljö som länkar samman Östra Sala backe med de 
omgivande stadsdelarna Gränby och Sala backe. Planen bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen och planprogrammet för Östra Sala backe (2011). 

Justerandes signatur 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-05, rev 2021-02-18, MHN AU 23 februari 
Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för Östra Sala backe etapp 3b, samråd 

Bilaga 2: Översiktskarta 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
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§23 

Yttrande över remiss om tillstånd enligt 
miljöbalken för om- och nybyggnation och 
drift av Kungsängsverkets avloppsreningsverk 

MHN-2019-9311 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande daterat den 3 mars 2021 till mark- och miljödomstolen, 
Nacka tingsrätt 

Ej deltagande i beslut 

Elias Moberg (KD) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Lisen Burmeister (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

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

Lisen Burmeister (SD) yrkar att yttrandet kompletteras med skrivning om att krav ska 
ställas på rening också av hormonella ämnen 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lisen Burmeisters (SD) yrkande och 
finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Uppsala Vatten och Avfall AB (bolaget) har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken för om- och nybyggnation och drift av Kungsängsverkets 
avloppsreningsverk. Bolaget vill utöka kapaciteten och söker tillstånd för ta emot 
avloppsvatten motsvarande inkommande belastning på 330 000 pe 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

K- - \ 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (24) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

(personekvivalenter) samt genomföra flera om- och nybyggnationer däribland införa 
ett nytt processteg för rening av mikroföroreningar såsom läkemedelsrester och PFOS. 
Bolaget föreslår skärpta villkor för utsläpp jämfört med nuvarande tillstånd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Bilaga 1: Yttrande över remiss om tillstånd enligt miljöbalken för om- och nybyggnation 
och drift av Kungsängsverkets avloppsreningsverk 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
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§24 

Yttrande angående ökad användning av 
etylendiklorid (EDK) enligt Reach-tillstånd 

MHN-2021-000619 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande daterat den 3 mars 2021 till Cytiva Sweden AB. 

Yrkande 

Klara Ellström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Tor Bergman och Mårten Blix (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
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Sammanfattning 

Cytiva Sweden AB (Bolaget) fick 2017 tillstånd för användning av etylendiklorid (EDK) 
enligt Reach-förordningen 1, 2. 2018 kontaktade Bolaget EU-kommissionen kring en 
ökad användning av EDK från 100 ton/år till 150 ton/år för perioden 2018-2022. EU-
kommissionen svarade 2019 att så länge den ökade hanterade mängden inte medför 
en ökad exponering och risknivå så bedöms användningen av EDK fortfarande uppfylla 
villkoren i Reach-tillståndet och bolaget behöver inte ansöka om en tillståndsändring 
hos EU-kommissionen. Bolaget vill under 2021-2022 öka användningen av EDK till följd 
av den ökade produktefterfrågan på grund av coronapandemin upp till en mängd av 
225 ton per år. Därtill presenterade Bolaget i januari 2021 underlag som visar att med 
hjälp av extra reningsutrustning, kommer inte emissioner (främst till luft) och risknivåer 
till följd av ökad EDK användning att öka jämfört med tillståndsansökan. Eftersom 
miljö-och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar över Cytiva Sweden AB:s 
verksamhet, och eftersom denna tillsyn omfattar Reach-förordningen vilket följer av 2 
kap. 32 § p. 2 jämfört med 2 kap. 19 § p.11 miljötillsynsförordningen, behöver nämnden 
verifiera huruvida bolagets bedömning stämmer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-22 

Bilaga 1: Yttrande angående ökad användning av etylendiklorid (EDK) enligt Reach-
tillstånd 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
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§25 

•Anmälningsärenden till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden den 3 mars 

MHN-2021-00030 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Meddelanden 13 januari -9 februari 
Överklagade ärenden och domslut 13 januari -9 februari 
Protokoll MHN AU 26 januari 

Förvaltningen redovisar information om följande ärenden: 
Klagomål buller Länsväg 661 Gåvsta-Stockholnns län, 2020-004426 
Ansökan strandskyddsdispens Länna 1:1 och Marma 4:11, 2019-004971 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 

A 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (24) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

§26 

Delegationsbeslut för perioden 2021-01-13 till 
2021-02-13 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade delegationsbeslut till protokollet 

Sammanfattning 

Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-01-13 till 2021-02-13 till 
protokollet. 

Ordförandebeslut, 2021-02-26, M H N-2021-00050 

Förvaltningen redovisar information om följande ärenden: 

Remiss förslag till nya föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och 
kött av vildsvin, 2020-007328 

Nedgrävning av häst Risby 4:3,2021-000025 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrkand e 

V -P  _  Å' n 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 22(24) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

§27 

Deltagande konferens och möten 

Klara Ellström (MP) informerar om Östra Sveriges Luftvårdsförbund: Regionala 
luftvårdsdagen 2021, den 7 maj. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

9 i? ,Y0 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (24) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

§28 

Informationsärenden 
Följande informationsärenden behandlas vid nämnden: 

Direktören informerar 

Besvarande av fråga från Anette Fischer (V) om hur situationen ser ut kring balansen 
mellan arbetsbelastning och personalstyrka på förvaltningen. 

Besvarande av fråga från Mats /blund (C) om det är juridiskt möjligt, att vid åtgärder 
som vidtas enligt miljöbalken tillämpa efterhandsdebitering. 

Information om Vattenmyndighetens samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Norra östersjöns vattendistrikt. 

Tor Bergman (M) informerar om Mälardalens vattenvårdsförbund. 

Justerandes signatur 

( j) 

  

Utd ragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 24 (24) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-03 

§29 

Frågor från nämndens ledamöter 
Klara [Elström (MP) anmäler fråga om yttranden över detaljplaner. Vad utgör underlag 
till förvaltningens förslag och vilka kriterier bör finnas med i tjänsteskrivelsen? Vad 
utgör underlag rörande magnetfält? 

Mats Åhlund (C) anmäler fråga om hur man som förtroendevald ska förhålla sig till 
synpunkter från allmänheten. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 

, 
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