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Uppsala% MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 44 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringen att punkten Information på nämnden 
tidigarelägg. 

§ 45 

Information på nämnden 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Nya rutiner gällande förbindelser för allmän VA-anläggning, föredragande Sara von 
Ehrenheim. 

b) Vad innebär detta för nämndens tillsyn av enskilda avlopp? föredragande Patrik Brodd 

§ 46 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2018-04-03 till och med 2018-05-06 anmäls inklusive en 
presentation av ett beslut från avdelningen VA, områdes- och hälsoskydd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s_isti 
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P, nie MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 8-05 -29 

§ 47 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2018-04-03 till och med 2018-05-06 anmäls. 

§ 48 

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 2018-04-03 till och med 2018-05-06 anmäls. 

§ 49 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 
a) Svar på fråga från Fred Eriksson (S): Vad gäller vid slamspridning inom 

vattenskyddsområde? Sylvia Fernandez, miljöinspektör, svarar på frågan. 
b) Svar på fråga från Björn Smeds: Pengarna kan sökas till klimatinvesteringar 

(klimatklivet) i företag kommuner, regioner och organisationer. Satsningen ska leda 
till maximal klimatnytta på regional och lokal nivå. Syftet är att i första hand minska 
utsläpp av växthusgaser. Vilka förslag eller idéer skulle vi (MHN/MK) kunna bidra 
med på både kort och lång sikt? Monica Pettersson, avdelningschef, svarar på frågan. 

c) Forskning SLU (eller annanstans): Extrahera näringsämnen (NPK) ur slam för att 
sprida på åkrar. Fråga från Lars Friberg. Frågan besvaras på nästkommande nämnd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2. Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 50 

Konferenser och rapporter 
a) Information om FAH:s namnbyte till Sveriges miljökommuner. Information ges också 

om Sveriges miljökommuners kommande konferenser samt referat från tidigare vår-
och höstmöten. 

b) "Tobakslunch" på Akademiska sjukhuset. Information kring tobak och Cannabis samt 
fokusarbete på unga människor. 

§51 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Miljöförvaltningen har deltagit i följande konferenser: 
— Knivstakonferensen 26-27 april med tema dricksvatten, livsmedel och biologisk 

mångfald. 
— SBA-konferens 3-4 maj. NKI. 
— Miljömålsdagarna 14-15 maj UKK. Tema biologisk mångfald och giftfri miljö. 
— Nationell tillståndskonferens inom livsmedel 16-17 maj. Tema god kontrollsed. 

b) NIC[ 2017 

c) Medarbetarundersökningen 2018 

d) Miljösamverkan i Uppsala 

e) Krisberedningsvecka 

f) GDPR 

g) G9: möten 30-31 maj Monica Pettersson och Patrik Brodd (Uppsala) samt Anna Nilsson 
(Jönköping) 

h) Filmen Biltvätt på gata 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upp19,13, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 52 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2018-04-26 
samt arbetsutskott 2018-05-22 

Rubricerade protokoll anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,6 s 
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P19,113, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 53 

Beslut om strandskyddsdispens för Vårdsätra strandpromenad etapp 3 på 
fastigheterna Stabby 1:1, Vårdsätra 11:1 och 11:22, Uppsala kommun 
MHN-2017-5828 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18b § miljöbalken för anläggande av en cirka 
950 meter lång strandpromenad med träspång, grusstig och bro, 

att dispensen gäller för det område som markerats i ansökan som dragning strandpromenad 
och bro, 

att ta ut en avgift på 8 680 kronor för handläggning av ansökan. 

Förslag till villkor för dispensen är: 

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

att inga arbeten får utföras under perioden 15 mars — 30 september, 

att endast ett fåtal träd får tas ned till förmån för strandpromenaden. Fällning av träd ska 
noggrant planeras och dokumenteras av kontrollansvarig på Uppsala kommun, 

att de olika stegen i arbetet ska dokumenteras och dokumentationen ska skickas till Miljö och 
hälsoskyddsnämnden efter utfört arbete. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för etapp 3 av Vårdsätra strandpromenad. 
Sträckan gäller från Vårdsatravikens norra del där etapp 2 slutar, längst med Hågaån upp till 
Lurbo bro. Sträckan är ca 950 meter och består av grusad stig, träspång och en bro över 
Hågaån. Det föreligger ett särskilt skäl för strandpromenaden och ingreppet i naturmiljön bör 
betraktas som ringa i förhållande till den nytta promenaden innebär för det rörliga friluftslivet. 
Dispens kan därför beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 54 

Beslut angående ansökan om tillstånd och dispens enligt 
naturreservatsröreskrifterna rör Norra Lunsen, Lunsen 23:1 
MHN-2017-6147 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lämna tillstånd till 0-Ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt C 11 
naturreservatsföreskrifterna för Norra Lunsen, för att genomföra orienteringstävlingen 
ORingen två dagar under perioden 24-25 juli 2020 inom fastigheten Lunsen 23:1, 

att bevilja dispens till 0-ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt A4, 
C10, C6 och C8 naturreservatsföreskriftema för att genomföra orienteringstävlingen ORingen 
24-25 juli 2020 inom fastigheten Lunsen 23:1, 

att ta ut en avgift på 15 190 kronor för handläggningen av ansökan. 

Dispensen och tillståndet föreslås med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken vara förenade med 
följande villkor: 
1. att tävlingscentrum, mål och parkeringar ska förläggas utanför reservatsområdet. 
2. att tävlingen bedrivs enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt enligt gällande 
bestämmelser för Norra Lunsen naturreservat. 
3. att tävlingsbanornas sträckningar samt kontrollval ska samrådas med förvaltaren av 
naturreservatet före tävlingarna. De fastställda bansträckningarna med kontroller ska 
efter samrådet skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
4. att berörda markägare och jakträttsinnehavare ska kontaktas innan tävlingen. 
5. att antalet löpare per kontroll begränsas till maximalt 500 löpare i känsliga områden. 
6. att särskilt känsliga områden ska markeras som förbudsområden i kartan, alternativt 
hägnas av i samråd med förvaltaren. 
7. att för- och eftersyn ska genomföras 2020, 2021 samt 2025, i enlighet med i ärendet 
redovisad metod, vid utvalda tävlingsstråk av representant för arrangemanget och 
dokumentation ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
8. att röjningen vid kontrollerna endast får ske av sly eller annan mindre vegetation, samt 
endast vid samråd med förvaltarna. 
9. att fordon får endast framföras på större stigar eller vägar och ska ske i samråd med 
förvaltaren av reservatet. 
10. att i samband med 0-Ringen ska naturvärden och friluftsvärden lyftas och information 
om dessa ska spridas bland tävlingsdeltagarna. 

Kompensationsåtgärder 
11. att en kompensationsplan ska tas fram av verksamhetsutövaren och godkännas av 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan tävlingen i naturreservatet påbörjas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

rtk 
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Pleal.fi MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

12. att kartunderlag ska göras tillgängligt för allmänheten, spänger och andra 
friluftsanläggningar ska förutom att ersättas vid skada även uppdateras i samråd med 
reservatsförvaltaren och insektshotell samt andra naturvårdsåtgärder ska upprättas i 
samråd med förvaltaren. 
13. att utformning av uppdaterade friluftsanläggningar samt insektshotell och andra 
naturvårdsinsatser enligt kompensationsplan ska göras i nära samarbete med 
reservatsförvaltaren. 

Uppföljning 
14. att naturvårdsåtgärder och andra åtgärder enligt kompensationsplanen ska besiktigas 
av 0-Ringen AB tillsammans med reservatsförvaltaren efter färdigställande av 
åtgärder och godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Sammanfattning 
Ansökan gäller tillstånd och dispens enligt naturreservatsföreskrifterna för Norra Lunsen för 
genomförandet av orienteringstävlingen 0-Ringen femdagars 24-25 juli år 2020. 
Arrangemanget kommer innebära en påverkan på området kopplat till trampskador. Slitage 
har konstaterats påverka framförallt häll- och våtmarker vilka är vanligt förekommande i 
Norra Lunsen. 0-Ringen AB har presenterat hänsynstaganden och försiktighetsmått som 
krävs för att syftet med reservatet ska uppnås. Orienteringenstävlingen kan därför genomföras 
i enlighet med de krav som ställs av miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt med de 
begränsningar och försiktighetsmått som krävs för att tillgodose naturreservatets syften. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
C K2tft>- 
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2 Uppsala   MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 55 

Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Balsbo 1:53 
MHN-2017-7085 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av personalbyggnad med en byggnadsarea på 
maximalt 80 m2 i ett våningsplan och altan, samt för ändrad användning till 
permanentbostad, 

att avvisa ansökan om strandskyddsdispens i de delar som gäller "Gamla huset" och 
konferens/lägergård. Strandskyddsdispens krävs inte för att genomföra åtgärderna under 
förutsättning att de görs enligt inlämnade uppgifter i ärendet och att villkoren i beslutet 
följs, 

att avgränsa tomtplats på fastigheten enligt röd linje på bifogad situationsplan, daterad 2018-
08-04, 

att ta ut en avgift på 9 775 kronor för handläggning av ansökan. 

Förslag på villkor för dispensen är: 

att tomtplatsen runt den tidigare personalbyggnaden markeras i söder och väster och norr 
med staket, mur, buskage eller liknande för att tydliggöra gränsen mellan privat och 
allmäntillgängligt, 

att området i övriga delar inklusive grillplats, värmestuga, stig och bryggor hålls tillgängliga 
för allmänheten samt att avhållande skyltar tas ned, 

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

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av personalbostad samt för 
ändrad användning till permanent enbostadshus på fastigheten Balsbo 1:53. Det finns ett 
särskilt skäl att bevilja dispens och åtgärden kommer inte motverka strandskyddets syften 
under förutsättning att villkoren i beslutet följs. 

Ärendet gäller även ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av befintliga 
byggnader, det så kallade "Gamla huset" och konferens/lägergården. Utifrån 
omständigheterna på platsen och de uppgifter som lämnats i ansökan bedöms åtgärderna i det 
här enskilda fallet inte påverka strandskyddets syften och är därmed inte förbjudna. 
Strandskyddsdispens krävs därför inte för att genomföra åtgärderna under förutsättning att de 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

genomförs enligt inlämnade uppgifter i ärendet och att villkoren i beslutet följs. Ärendet 
avvisas därför i denna del. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

r--, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 56 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Lockheart AB, org 
nr 556951-2543, med serveringsställe Sherlock's 
MHN-2017-0246 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) meddela Lockheart AB, org.nr  556951-
2543, med serveringsställe Sherlock's, en varning. 

Sammanfattning 
Det har framkommit att Lockheart AB har restförda skatteskulder till betydande belopp. 
Bolaget har också fått F-skatten återkallad på grund av detta. Motsvarande brister har även 
noterats i två andra bolag där en av tillståndshavarna i Lockheart AB ingår. Lockheart AB har 
getts möjlighet att bemöta uppgifterna och har i sitt svar konstaterat att verksamheten gått 
dåligt under senaste året. Lockheart AB har i mars 2017 fått en erinran på grund av 
skatteskulder. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att meddela Lockheart AB en varning 
då bristerna gällande bolagets ekonomiska förhållanden inte förbättrats. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 57 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Pub 16 AB, org nr 
556573-6328, med serveringsställe Sherlock's Black Brook 
817856 7 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) meddela Pub 16 AB, org.nr  556573-
6328, med serveringsställe Sherlock's Black Brook, en varning. 

Sammanfattning 
Det har framkommit att Pub 16 AB har restförda skatteskulder till betydande belopp. Bolaget 
har också fått F-skatten återkallad på grund av detta. Motsvarande brister har även noterats i 
två andra bolag där en av tillståndshavama i Pub 16 AB ingår. Pub 16 AB har getts möjlighet 
att bemöta uppgifterna och har i sitt svar konstaterat att verksamheten gått dåligt under 
senaste året. Pub 16 AB har i mars 2017 fått en erinran på grund av skatteskulder. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden beslutar att meddela Pub 16 AB en varning då bristerna gällande 
bolagets ekonomiska förhållanden inte förbättrats. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 58 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande R Restaurang i 
Uppsala AB, org nr 556863-4827, med serveringsställe Sherlock's The 
Steam Mill 
MHN-2017-0248 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) meddela R Restaurang i Uppsala AB, 
org.nr  556863-4827, med serveringsställe Sherlock's The Steam Mill, en varning. 

Sammanfattning 
Det har framkommit att R Restaurang i Uppsala AB har restförda skatteskulder till betydande 
belopp. Bolaget har också fått F-skatten återkallad på grund av detta. Motsvarande brister har 
även noterats i två andra bolag där en av tillståndshavarna i R Restaurang i Uppsala AB ingår. 
R Restaurang i Uppsala AB har getts möjlighet att bemöta uppgifterna och har i sitt svar 
konstaterat att verksamheten gått dåligt under senaste året. R Restaurang i Uppsala AB har i 
augusti 2017 fått en erinran på grund av skatteskulder. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
beslutar att meddela R Restaurang i Uppsala AB en varning då bristerna gällande bolagets 
ekonomiska förhållanden inte förbättrats. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 59 

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018 
MHN-2017-6707 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018 enligt bilaga 1, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

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 till övervägande del genomförts enligt kontrollplanen under första tertialet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

'Y7f./ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§ 60 

Uppföljning och årsprognos per mars/april 2018 
MHN-2018-2447 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsrapport per april 2018 enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa nämndens ekonomiska analys per mars 2018 enligt ärendets bilaga 2, 

att fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av 
verksamhetsplanen per april 2018 enligt ärendets bilaga 3, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

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. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars är positivt om 2 430,7 tsek. Det positiva 
resultatet härrör från något högre intäkter för perioden än budgeterat och att många av 
förvaltningens kostnader kommer under senare delen av året. Helårsresultatet per 
marsprognosen landar på ett positivt resultat om 472 tsek. Alla avdelningar bedöms nå sina 
budgeterade resultat. Prognososäkerheten är därmed ca 400 tsek. 

Några speciella aktiviteter som skett på miljöförvaltningen under perioden är bildandet av en 
ny förvaltningsgemensam administrativ enhet den 1 mars, att arbete med att justera flera taxor 
från och med 2019 har inletts och att flera av miljöförvaltningens avdelningar nu deltar i ett 
stort kommungemensamt IT-projekt för införandet av ett nytt digitalt handläggarsystem, 
vilket tar mycket resurser i anspråk både under 2018 och 2019. Miljöförvaltningens 
svarsfrekvens i kommunens medarbetarundersökning som har genomförts under perioden var 
återigen höga 95 procent och resultatet något bättre än förra året. Resultatet är starkt jämfört 
med övriga verksamheter inom kommunen. 

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. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

F15' 72 i- 



UPP19,13, 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

16 
(18) 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

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 14 maj 2018. Reviderad av arbetsutskottet den 22 maj. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

§61 

Utse dataskyddsombud 
MHN-2018-2641 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till 
dataskyddsombud, samt 

att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna 
avtal med efter avslutad upphandling. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (som är en förkortning för General Data Protection 
Regulation), ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då 
gälla direkt utan någon övergångsperiod. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur 
man får behandla personuppgifter. Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är 
myndigheter och måste, enligt den nya lagen, utse dataskyddsombud. Det är varje självständig 
nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som 
ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen omfattar även gemensamma nämnder. 

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller 
utsättas för påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. 
Ombudet ska rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå, för t.ex. 
kommuner kommundirektör med ledningsgrupp. 

Uppsala komman har bestämt en intern organisation på kommunledningskontoret för 
kommunens informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med 
att på olika sätt skydda kommunens information, inklusive kommunens 
personuppgiftsbehandlingar. Organisationen kommer att fungera som stöd till förvaltningarna 
i deras arbete med informations- och IT-säkerhet. 

Kommunstyrelsen kommer att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud 
för samtliga nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som 
dataskyddsombud att bäras av stadsjuristen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den nya lagen kommer inte att innebära några ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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