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Klara Ellström, ordförande 

Uppsala 
kommun 

Sida 1 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
protokoll onsdagen den 29 januari 2020 

Plats och tid 

Gäddan, Ulls väg, klockan 13:00-15:20, 

Paragrafer 

1-9 

Justeringsdag 

31 januari 

Underskrifter 

Mats Åhlund, justerare 

Samuel Lundström, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: miljo-halsoskyddsnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordf. 
Kerstin Westman (S), vice ordf. 
Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf. 
Viktor Karlsson (S) 
Emine Behiye Karakitapoglu (S) 
Gunnar Larsson (S) 
Björn Smeds (L) 
Tor Bergman (M) 
Elias Moberg (KD) 
Anette Fischer (V) 
Andrea Karnekvist (V) 
Lisen Burmeister (SD) 
Kathrine Laurell (M) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ove Johansson (S) 
Erik Johansson (S) 
Zegeye Dressie (S) 
Sofie Juhlin (MP) §§ 6-9 
Kathrine Laurell (M) 
Andreas Celan (M) 
Magnus Wikberg (KD) 
Torsten Rehn (V) 

Övriga närvarande 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 3 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-01-29 

 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnännnden beslutar 

att utse Mats Åhlund (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 31 januari. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 4 (13) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

k/ År) 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-01-29 

§3 

Analys och utvärdering av system och rutiner 
för intern kontroll 2019 
MHN-2019-4694 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens analys och utvärdering av system och 
rutiner för intern kontroll för verksamhetsåret 2019 enligt bilaga 1, samt 

att överlämna Analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll 2019 till 
kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Mats /blund (C), Torg Bergman (M), Kathrine Laurell (M) och Elias Moberg (KD) avger 
särskilt yttrande enligt följande: 

Vi anser att någon efterfrågad analys och utvärdering inte skett av system och rutiner 
för intern kontroll. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder 
årligen till kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina 
system och rutiner för intern kontroll. Inrapporteringen ska stödja utvecklingen av 
den interna kontrollen inom nämndernas verksamhetsområden men också på 
kommunövergripande nivå, genom att ge kommunen underlag för samordning 
och lärande. Inrapporteringen kan ge större kunskap om vad intern kontroll är och 
vilken roll den har i nämndernas arbete mot måluppfyllelse. Den kan också ge en 
helhetsbild över vad den interna kontrollen består av, hur den fungerar och är 
organiserad inom respektive ansvarsområde samt bidra till en starkare koppling 
mellan den interna kontrollen och internkontrollplanen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 6 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-14, reviderat av M H N AU 2020-01-21 

Bilaga 1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens analys och utvärdering av system och rutiner 
för intern kontroll 2019 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt reviderat förslag. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 7 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

§4 

Internkontrollplan 2020 
M H N-2019-0418 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontrollplan för 
verksamhetsåret 2020 enligt bilaga 1, samt 

att överlämna internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Mats Åhlund (C), Torg Bergman (M), Kathrine Laurell (M) och Elias Moberg (KD) avger 
särskilt yttrande enligt följande: 

Vi ser med tillförsikt fram emot att nästa internkontrollplan ska föregås av en fördjupad 
och utvidgad beredning tillsammans med nämnden. Vi har också framfört att 
nämndens tillsynsfunktion kan behöva omfatta beslut som berör nämnden 
ansvarsområde men som inte har meddelats av nämnden, t.ex. kommunens Miljö- och 
klimatplan. 

Sammanfattning 

Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen som syftar till att 
säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Den interna 
kontrollen syftar även till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt, att den finansiella rapporteringen och informationen om 
verksamheten är tillförlitlig samt att säkerställa att lagar, föreskrifter, policys och 
riktlinjer följs. 

Miljöförvaltningen har i enlighet med Uppsala kommuns Reglemente för intern 
kontroll, Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och 
uppföljning samt interna kontroll samt Riktlinje för riskhantering utarbetat en plan för 
intern kontroll för verksamhetsåret 2020. En riskanalys utgör underlag för 
framtagandet av kontrollmomenten i planen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (13) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-14 

Bilaga 1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2020 

Miljö- och hälsoskyddsnännndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 9 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-01-29 

§5 

Informationsärenden 

Direktören informerar från verksamheten. 

Förvaltningen informerar om matförgiftningar av norovirus i ostron. 

Förvaltningen besvarar fråga från Björn Smeds (L) rörande lägesrapport av luftkvalitet 
vid Kungsgatan. Nämnden kommer att återkomma i ärendet när kommunens förslag 
till åtgärder är redo. 

Förvaltningen besvarar fråga från Anette Fischer (V) rörande tillsyn av hygieniska 
verksamheter. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 10 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

§6 

Delegationsbeslut för perioden 2019-12-12 till 
2020-01-06 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-12-12 till 2020-01-06 till 
protokollet. 

Följande delegationsbeslut föredras: 

MHN-2019-004458 Beslut om tillstånd markbädd modulbaserad 

MHN-2019-00375 Serveringstillstånd, Sushi of Sweden Kvarntorget 

MHN-2019-9543 Upphörande livsmedelsanläggning Feskarn partihandel Fjärdingen 35:1 

MHN-2018-006597 Kännedom leveranser från icke godkänd anläggning 

MHN-2019-009470 och M H N-2019-009587 Misstänkt matförgiftning Ikea 

MHN-2017-002565 Klagomål dricksvatten Odalgården 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 11 (13) 

Miljö- och häisoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

§ 

Anmäiningsärenden för perioden 2019-12-12 
till 2020-01-06 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden den 2019-12-11 

Förteckning över meddelanden för perioden 2019-12-12 till 2020-01-06 

Förteckning över överklagande ärenden och domslut för perioden 2019-12-12 till 2020-
01-06 

Rapport från kommunrevisionen: Granskning av budgetprocessen 

Följande anmälningsärenden föredras: 

2017-006048 Ansökan om utdömande av vite 

2018-001824 Stockholms nation, överklagat föreläggande rörande bullerkrav 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

§8 

Deltagande konferens och möten 

Björn Smeds (L) och Kathrine Laurell (M) rapporterar från Beredningskonferens för 
program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den 21 januari 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/143 il 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (13) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-29 

§9 

Frågor från nämndens ledamöter 

Lisen Burmeister (SD) anmäler fråga om läget rörande ansökningar för tobakstillstånd. 

Mats Åhlund (C) anmäler fråga om redovisning av den pågående utredningen avseende 
bättre luftkvalitet i Uppsala. 

Mats Åhlund (C) anmäler fråga om utvärdering av Uppsala kommuns Miljö- och 
klimatplanen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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