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2 (»peke» MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 8 -09 -27 

§ 93 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

1. Informationsärende Rutin vid brand flyttas till nämnden den 7 november. 
2. Uppföljning och årsprognos per augusti 2018 flyttas fram i föredragningslistan. 
3. Beslut om ändring av nämndens sammanträdestid den 7 november läggs till 

föredragningslistan. 
4. Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 16 augusti flyttas till nämnden den 7 

november. 

§ 94 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2018-08-01 till och med 2018-09-03 anmäls. 

§ 95 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2018-08-01 till och med 2018-09-03 anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   e MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 96 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Överklagade ärenden och domslut från och med 2018-08-01 till och med 2018-09-03 
anmäls. 

§ 97 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 
a) Svar ges av förvaltningen på Björn Smeds fråga gällande luftmätningar av 

luftföroreningar på Kungsgatan. 

§ 98 

Konferenser och rapporter 

1. Beslut om deltagande i Rikskonferensen Grön Stad 2018 den 27 november i 
Stockholm: De av nämndens förtroendevalda som önskar får gå. 

2. Beslut om deltagande i Mälarseminariet 2018 på SLU i Uppsala: De av nämndens 
förtroendevalda som önskar får gå. 

3. Beslut om deltagande i Svenska Solelmässan 2018, på UKK i Uppsala: De av 
nämndens förtroendevalda som önskar får gå. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 99 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Detaljplanerna för kvarteret Vinghästen och kvarteret Saga har inte överprövats av 
länsstyrelsen. 

§ 100 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2018-06-19 
samt arbetsutskott 2018-08-16 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll den 19 juni 2018 anmäls och läggs till 
handlingarna. Anmälan av arbetsutskottets protokoll den 16 augusti flyttas till nämnden den 
7 november. 

§ 101 

Information på nämnden 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Digitalt handläggarstöd (DHS)/E-arkiv 
b) Förvaltningens strategiska prioriteringar inför 2019-2020 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 102 

Yttrande över handlingsplan för Gottsund/Valsätra 
MHN-2018-3496 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att överlämna bifogat yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i handlingsplanen blivit utsedd tillsammans med plan-
och byggnadsnämnden och räddningsnämnden som ansvarig över aktiviteten kommunen ska 
genomföra tillsyn inom ramen för sin myndighetsutövning i större utsträckning. 

Nämnden genomför en aktiv tillsyn inom Gottsunda-Nalsätraområdet. Utifrån ambitionerna 
i handlingsplanen kommer nämnden fortsätta prioritera insatser och tillsynsaktiviteter i 
området, samt utveckla hur tillsynen görs för att få större effekt. Under hösten 2018 kommer 
nämnden att till exempel genomföra uppsökande bostadstillsyn i de större hyresfastigheterna 
i området. 

Yttrandet lyfter även fram att det är viktigt med tidiga kontakter i planeringen av förskolor 
och skolmiljöer och att den kompetens som finns kring miljöfrågorna på miljöförvaltingen 
samt att utemiljön och hur miljöfrågorna hanteras i den kommande utbyggnaden av 
Gottsund/Valsätra är viktigt även för den sociala hållbarheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Up Ram MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 103 

Uppföljning och årsprognos per augusti 2018 
MHN-2018-2447 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att fastställa verksamhetsrapport per augusti 2018 enligt bilaga 1, 

att fastställa nämndens ekonomiska analys per augusti 2018 enligt bilaga 2, 

att fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av 
verksamhetsplanen samt planer och program per augusti 2018 enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala 
kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden 
arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är 
ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart. 

Periodens ekonomiska resultat är positivt om 2 447,9 tsek. Det positiva resultatet härrör från 
lägre kostnader för perioden än budgeterat. Det är framförallt lägre personalkostnader under 
perioden vilket beror på vakanser innan nya rekryteringar kommit på plats. Dessutom har en 
metodförändring skett gällande tillståndsenheten där årsintäkten inte har periodiserats för att 
bättre återspegla avdelningens resultat och kvarstående tillsynsskuld sedan flera år tillbaka. 

Helårsprognosen visar ett överskott 272,8 tsek. Detta är 200 tsek lägre än marsprognosen. 

Prognososäkerheten är 400 tsek, främst beroende på en osäkerhet av ärendeinflödet inom 
den kommunala lantmäterimyndigheten. 

Några speciella aktiviteter som skett på miljöförvaltningen under perioden är bildandet av en 
ny förvaltningsgemensani administrativ enhet den 1 mars, arbetet med den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR), deltagandet i miljösamverkan Uppsala län, aktiviteter i 
samband med sommarens extrema väder, arbetet med att se överutredningen av 
tillsynsbehovet som ligger till grund för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen samt 
förvaltningens deltagande i ett stort komrnungemensamt IT-projekt för införandet av ett nytt 
digitalt handläggarsystem vilket tar mycket resurser i anspråk både under 2018 och 2019. 
Förvaltningens NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) ligger högre än rikssnittet inom samtliga 
områden och förbättrades mellan 2014-2017. Svarsfrekvensen i kommunens 
medarbetarundersökning som har genomförts under perioden var återigen höga 95 % och 
resultatet är något bättre än förra året inom de flesta områdena. Resultatet är starkt jämfört 

Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala   MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

med övriga verksamheter inom kommunen. Förvaltningen har dessutom haft hög aktivitet 
inom kommunikationsområdet och har varit ovanligt aktiva i media. 

Planerad tillsyn och förrättningar följer i stort sett planen för året. Dock har vissa 
omprioriteringar behövt göras till följd av det kommungemensamma IT-projektet för 
införande av ett nytt digitalt handläggarsystem samt en ökad sjukfrånvaro och flera tillfälliga 
vakanser under perioden. 

Prognosen för 2018 är att alla inriktningsmål kommer vara helt eller i hög grad uppfyllda. 
Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan till övervägande del. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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2 Uno» MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 107 

Yttrande över prövotidsredovisning avseende utsläpp till luft från Phadia 
AB:s verksamhet på fastigheten Fyrislund 6:11 
MHN-2016-1961 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att överlämna yttrande till Länsstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljöprövningsdelegationen (MPD) gav Phadia AB (Phadia) 2014 tillstånd till fortsatt 
verksamhet vid bolagets anläggning i Fyrislund. MPD sköt under en prövotid upp 
avgörandet av frågan om villkor för utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar (VOC i 
form av aceton). Phadia har nu gjort upprepade mätningar av utsläpp till luft. Det visade sig 
att Phadia släpper ut mer VOC till luft än vad bolaget tidigare hade antagit. Phadia föreslår 
nu nya utsläppsvillkor som bygger på rening och återvinning. 

Miljöförvaltningen ser positivt på att bolaget förbinder sig att införa rening av VOC-gaserna, 
vilket de inte gjort i tidigare redovisningar av prövotidsvillkoret. Det är också positivt att 
bolaget undersöker möjligheterna till återvinning av VOC-avfallet. Det finns heller inget att 
erinra gällande Phadia AB:s förslag till slutligt villkor för utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar till luft. 

Yrkanden 
Bengt Fladvad, ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande 
revidering i sista stycket i yttrandet: 

"...ligger högre upp på avfallstrappan än förbränning (energiåtervinning) och bolaget därmed 
kommer att minska sitt CO2-avtryck genom att transporterna minskar." 

ändras till: 

"...ligger högre upp på avfallstrappan än förbränning (energiåtervinning). Bolaget kommer 
dessutom att minsta sitt CO2-avtryck genom att transporterna minskar." 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018, reviderad av arbetsutskottet den 20 
september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 108 

Uppföljning av plan för intern kontroll 
MHN-2017-6707 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018 enligt bilaga 1. 

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. 

Kontrollen har genomförts enligt kontrollplanen till övervägande del under perioden januari-
augusti. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 september 2018. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 109 

Ny behovsutredning för tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen 
2019-2020 
MHN-2018-0253 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att godkänna ny behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande tillsynsbehovsutredning enligt miljöbalken är 
ursprungligen från 2012 och en omarbetning har nu gjorts. Tillsynsbehovsutredningen 
beskriver hur tillsynsbehovet enligt miljöbalken och strålskyddslagen ser ut i Uppsala 
kommun samt vilka resurser som tillsynsmyndigheten behöver avsätta för att möta behovet. 
Utredningen ligger till grund för den framtida planeringen av miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhet så att den kan bedrivas effektivt och ändamålsenligt samt 
möta omvärldens behov. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 110 

Ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 
MHN-2018-4626 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att överlämna förslag till ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
områden till kommunfullmäktige, 

att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt 8 
kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506), fastställa förslaget till taxa med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2, 

att föreslå kommunfullmäktige att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagens områden 
behöver revideras. Förslaget innebär ingen förändring av timavgiften. Det samlade 
avgiftsuttaget från taxekollektivet kommer inte att påverkas i någon större utsträckning. 
Förslaget till ny taxa bygger på en förenkling av nuvarande taxa samt ett nytt underlag för 
behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Förslaget till ändringar av taxan innebär en 
förändring av antalet tillsynstimmar som vissa verksamheter får betala för. Förslaget till 
ändringar innebär även att: 
- taxan har uppdaterats med de senaste laghänvisningarna och verksamhetskoderna, 
- avgifter för respektive tillsynsobjekt bestäms utifrån branschens tillsynsbehov, 
- taxan har förenklats genom att risktillägg, erfarenhetsbedömning och premiering utgår, 
- de verksamheter som har ett större tillsynsbehov än vad dagens taxa har inneburit i form av 
tillsynstid kommer att få en höjd avgift, 
- de verksamheter vars bransch har ett lägre tillsynsbehov än vad dagens taxa har inneburit 
får en lägre avgift än idag, 
- tillkommande tillsynsbehov på grund av avvikelser eller större risker i verksamheter än 
förväntat debiteras istället med timavgift i efterhand. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 111 

Ändrad sammanträdestid den 7 november 2018 
MHN-2017-5992 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att flytta sammanträdestiden den 7 november från klockan 16.30 till 15.30. 

Sammanfattning 
Nämnden har beslutat om sammanträdestider för 2018. Efter förslag beslutar nämnden att 
flytta sammanträdestiden från klockan 16.30 till klockan 15.30. 

Utdragsbestyrkande 
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