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Sammanträdesdatum  
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   Utdragsbestyrkande  
 

Plats och tid Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 19.00–20.20 
  
Paragrafer 11–16 
  
Beslutande Anders Bergstrand, ordförande (M) 

Siv Sahlström, 2:e vice ordförande (C) 
Johan Hjelmqvist (M) 
Håkan Lilja (M) 
Artimis Ala Naziri (M) 
Eva Lithander Edling (C) 
Annika Linde (L) 
Per Enarsson (MP) 
Bengt Attling (L) tjg. ers. 
 

  
Ersättare Sanna Tursunova (M) 

Eva von Sydow (C) 
Lukas Johannesson (C) 
Jan Lilja (S) 
 

  
Närvarande tjänstemän Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör 

Niklas Plobeck, miljöhandläggare, t.o.m. § 11 
Samuel Larsson, nämndsekreterare 

  
Övriga deltagare  
 

  
Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2017-03-15 kl. 16.30 
  
  
Sekreterare  
 Samuel Larsson 
  
  
Ordförande  
 Anders Bergstrand (M) 
  
  
Justerande  
 Artimis Ala Naziri (M)  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-03-07 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-03-16 Datum då anslaget tas ned 2017-04-10 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
  
  
Underskrift  
 Samuel Larsson 
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§ 11  
 

Information om inventering av potentiellt förorenade 
områden 

 
Miljöhandläggare Niklas Plobeck berättar om den pågående inventeringen 
av potentiellt förorenade områden. Branschen bensinstationer är nu slutförd.  

Totalt har 35 områden identifierats. Av dessa har 10 stycken blivit 
undersökta och åtgärdade vid tidigare tillfällen. 10 områden är avförda från 
inventeringen av olika anledingar, såsom att dokumentationen varit 
bristfällig, att det rått osäkerhet rörande positionen, eller att de har sorterats 
in under en annan bransch. Därmed har 15 områden återstått för granskning. 
Av dessa är 4 fortfarande i drift.   

Riskbedömningen är gjord enligt en modell benämnd Mifo-1. Denna mäter 
4 olika faktorer: ”föroreningars farlighet”, ”känslighet och skyddsvärde”, 
”spridningsförutsättningar” och ”föroreningsnivå”.  

Områdena har genom bedömningen placerats i en riskklass. Denna 
beskriver i första hand hur angeläget det är att gå vidare med 
undersökningar på platsen. Resultatet kan sammanfattas på så sätt att 4 
platser har bedömts tillhöra riskklass 2 som betyder stor risk. 7 platser har 
bedömts tillhöra riskklass 3 som betyder måttlig risk. 4 platser har bedömts 
tillhöra riskklass 4 som betyder låg risk.  

Nästa bransch som ska inventeras är kemtvättar. Hittills har 16 stycken 
identifierats varav 3 fortfarande är i drift.  

__________ 
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§ 12 MHN 2017-115 
 

Intern kontrollplan 2017 

Ärende 
Nämnden ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Arbetet med 
intern kontroll regleras i kommunstyrelsens riktlinjer från 2008, KS 
2008/0116. Miljö- och stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp har gjort en 
riskanalys inför upprättande av ny internkontrollplan. Utgångspunkt för 
riskanalysen var 2015 års internkontrollplan och resultat från 
kontrollmomenten. 

Under riskanalysen diskuterades om det finns ytterligare områden som bör 
läggas till eller om något område har rutiner som fungerat så bra att 
kontrollmomentet kan bytas ut i planen. Ett förslag presenterades för 
nämnden, som lämnat synpunkter till kontoret. Arbetet med uppföljning av 
interkontroll samordnas med de ekonomiska rapporteringarna på kontoret. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-02-20. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan 
2017. 

Yrkanden 
Anders Bergstrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag men med 
följande ändringar: 
− att värdet för punkt tio flyttas ner ett steg i sannolikhet och upp ett steg i 

konsekvens, och  
− att värdet för punkt åtta flyttas upp ett steg i konsekvens. 

Proposition 
Anders Bergstrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
nämnden bifaller. 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa miljö- och 
hälsoskyddsnämndens interna kontrollplan för 2017 med följande ändringar: 
− att värdet för punkt tio flyttas ner ett steg i sannolikhet och upp ett steg i 

konsekvens, och  
− att värdet för punkt åtta flyttas upp ett steg i konsekvens. 

__________ 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 MHN 2017-114 
 

Verksamhetsberättelse 2016  

Ärende 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar 
upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2016.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 
miljoner kronor för perioden. Sju av nio inriktningsmål är uppfyllda och två 
är på väg att uppfyllas. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-02-20.  

Beslut 
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsberättelse 2016. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna 
verksamhetsberättelse 2016 till kommunstyrelsen. 

__________ 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen  
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§ 14 MHN 2017-41 
 

Anmälan av delegationsbeslut   

 
För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls delegationsbeslut 
för perioden 2017-01-23 till och med 2017-02-16.  

__________ 
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§ 15 MHN 2017-40 
 

Anmälningsärenden 

 
För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls miljö- och 
stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 2/2017. 

__________ 
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§ 16  
 

Information   

 
Ordförande Anders Bergstrand (M) berättar att Ann-Charlotte Glantz 
tillträder tjänsten som miljöchef den 22 maj 2017. 

__________ 
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