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Tid
Plats

Kl. 09:50-11:20
Fullmäktigesalen (Skype och KF)

Beslutande

Kjell Bergkvist (C)
Leif Nilsson (S)
Marie Sjöbom Olsson (S)
Kent Larsson (S)
Stefan Eriksson (S)
Åke Johansson (V)
Margaretha Engström (M)
Maria Räfsbäck (L)
Eva-Lotta Söderström (SD)

ordförande
v ordförande

Tjänstgörande
ersättare

Nisar Khan (S)
Berndt Lennholm (S)

ersätter Maria Antonic (S)
ersätter Jan Erik Iversen (M)

Ersättare

Margareta Jansson (S)
Magnus Svensson (S)
Ylva Bengts (S)
Sara Svensson (KD)
Jonas Lingdén (SD)

Övriga

Kristin Eriksson
Gisela Arnell
Lena Ericsson

miljödirektör
sekreterare
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Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras

Kjell Bergkvist
Ordförande

Gisela Arnell
Sekreterare

Maria Räfsbäck
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Justering
Utöver ordförande ska Maria Räfsbäck justera dagens protokoll.
Ersättare är Berndt Lennholm.
____
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§ 1 Föreläggande om bullerskyddsåtgärder E4
Sundsvall delen Myre-Skönsmon
(MN-2020-00039-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna föreläggandet, daterat 2021-01-29, och delge det till
Trafikverket samt till berörda fastighetsägare
Ärendet
1. Ärendet handlar om att förelägga Trafikverket att senast
2022-09-01 ha utfört bullerreducerande åtgärder för det
område som enligt utdrag ur karta i Bilaga B2 till
Trafikverkets redovisning 2017-07-05, figur 2 i detta
föreläggande, har bullernivåer från E4 över 55 dB(A)
ekvivalent nivå vid fasad. Åtgärderna ska innebära en
minskning av buller från E4 med minst 3 dBA. Åtgärderna
kan innefatta sänkt hastighet, bullerreducerande beläggning,
andra åtgärder som minskar bullret vid källan såsom skärmar,
vallar med mera, eller en kombination av sådana åtgärder.
Åtgärder ska vidtas så att bullerreduktionen uppnås under
perioden 2023 – 2030, eller fram till dess att
bullerreducerande åtgärder inom projektet dubbelspår
Ostkustbanan Dingersjö-Sundsvall finns på plats och ger
minst motsvarande sänkning av bullernivåer.
2. senast 2022-09-01 inkomma till tillsynsmyndigheten med
förslag till kontrollprogram för att kontinuerligt följa
effekterna av vidtagna åtgärder.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00039-1 - Föreläggande om
bullerskyddsåtgärder E4 Sundsvall delen Myre-Skönsmon
• Bilaga Föreläggande om bullerskyddsåtgärder 20210129
• Bilaga Sammanställning klagomålsärenden buller E4 Sundsvall
• Bilaga Miljönämndens beslut 2016-03-09, Föreläggande om
bullerklagomål E4
• Bilaga Trafikverkets PM 2017-07-05 ”E4 Sundsvall –
kompletterande bullerskyddsåtgärder”
• Bilaga Miljönämndens beslut 2018-05-16 § 22, MN-2017-00042,
Föreläggande om utredning
• Bilaga Trafikverkets PM 2018-12-11, Utredning Väg/spårnära
bullerskyddsåtgärder Bredsand-Skönsmon
• Bilaga Trafikverkets redovisning 2019-05-17, Vägnära
bullerskydd E4 Sundsvall
• Bilaga Miljönämndens beslut 2020-02-19, MN-2020-00012,
Föreläggande om fortsatta bullerskyddsåtgärder E4 TrV 2020-0131
• Bilaga Trafikverkets utredning inkom 2020-06-24, Fortsatta
utredningar av bullerstörningar i Bredsandsområdet
• Bilaga Inlaga från BFR Strandparken 2021-01-20,
Miljökonsekvenser för BRF Strandparken, nedre Bredsand,
orsakad av trafiken på ny E4
____
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§ 2 Föreläggande om att redovisa faroanalyser
och undersökningsprogram för dricksvatten,
MittSverige Vatten & Avfall
(MN-2021-00002-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna föreläggandet, daterat 2021-01-20, och delge till
MittSverige Vatten och Avfall AB, organisations nummer: 5566618756.
att förena föreläggande med vite om 150 000 kr.
Ärendet
MittSverige Vatten och Avfall AB har ej inkommit med utarbetade
och kompletterade faroanalyser och undersökningsprogram för
fastställande för dricksvattenförsörjningssystemen Grönsta, Nolby,
Matfors, Ede, Nedansjö vid senaste datum den 31 december 2020
som angivits i tidigare föreläggande. Därav avses att utfärda
föreläggande förenat med vite till MittSverige & Vatten och Avfall
AB med organisationsnummer 556661-8756 enligt nedan:
1. Att senast den 31 maj 2021 komplettera och redovisa
faroanalyser och undersökningsprogram för nedanstående
dricksvattensystem:
• Grönsta (komplettera)
• Nolby (komplettera)
• Matfors
• Ede
• Nedansjö
2.

Att senast den 31 december 2021 redovisa faroanalyser och
undersökningsprogram för nedanstående dricksvattensystem:
a.
b.
c.
d.

Justerandes signatur

Stor-Hullsjön
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Sulå
Gimåfors
Pipnäset Anundgård och Vike
Indal

3. Förena beslutet med vite om 150 000 kr om inte punkt 1 i
detta beslut uppfyllts inom förelagd tid.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2021-00002-1 - Föreläggande om att
redovisa faroanalyser och undersökningsprogram för
dricksvatten, MittSverige Vatten & Avfall
• Bilaga Föreläggande med vite MSVA 20210120
• Bilaga Ändring av förslag till revidering av tidsplan
• Bilaga Förslag till revidering av tidsplan
• Bilaga Bilaga - Begäran om anstånd
• Bilaga Föreläggande 2020-05-28
• Bilaga Undertecknad delgivningskvitto 2020-06-02
____
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§ 3 Remiss - Samråd inom vattenförvaltning i
Bottenhavets vattendistrikt
(MN-2020-00038-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att lämna yttrande i enlighet med vad som anges under rubriken
förvaltningens överväganden.
Ärendet
Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss om samråd
inom vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt. Samrådet
innefattar förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för vatten. Det är kommunstyrelsekontoret som
samordnar svaret för Sundsvalls kommun. Kommunstyrelsekontoret
vill ha miljönämndens yttrande efter nämndens möte i februari.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00038-1 - Remiss - Samråd inom
vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt
• Bilaga Remissmissiv KS-2020-01055
• Bilaga Remiss - Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets
vattendistrikt.msg
• Bilaga Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 Bottenhavet
• Bilaga Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Bottenhavet
____
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§ 4 Uppföljning av handlingsplan kulturpolitisk
strategi
(MN-2020-00051-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2021-01-22, som
miljönämndens svar till kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar få information från samtliga
nämnder om de insatser som gjorts inom ramen för arbetet med
Sundsvalls kommuns kulturpolitiska strategi och handlingsplan.
Svar önskar senast 2021-03-31.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00051-2 - Uppföljning av
handlingsplan kulturpolitisk strategi
• Bilaga Uppföljning av handlingsplan kulturpolitisk strategi
• Bilaga Kulturpolitisk-strategi-för-Sundsvalls-kommun
• Bilaga [360.889075]handlingsplan version20190514
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

§5

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-17

10

Årsrapport för miljönämnden 2020

(MN-2019-00051-9)
Beslut

Miljönämnden beslutar
att godkänna årsrapporten av miljönämndens verksamhetsplan för
2020,
att överlämna årsrapporten till kommunstyrelsen.
Ärendet
Miljökontoret har sammanställt miljönämndens årsrapport för 2020
som ska överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2019-00051-9 - Årsrapport för
miljönämnden 2020
• Bilaga MN årsredovisning 2020 KLAR
• Bilaga MN indikatorer ÅR 2020 KLAR
____
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Internkontroll för miljönämnden 2021

(MN-2020-00054-1)
Beslut

Miljönämnden beslutar
att utifrån bruttolista 2021 välja följande tre kontrollpunkter till 2021
års internkontrollplan.
•
•
•

Miljönämndens yttrande beaktas inte vid prövning
Servicecenter
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ärendet
I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnden varje
år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Som underlag för planen ska nämnden göra en riskbedömning.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00054-1 - Internkontroll för
miljönämnden 2021
• Bilaga Bruttolista och Intern kontrollplan Miljökontoret 2021
• Bilaga Tidigare års internkontrollpunkter
____
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Tillsynsplan 2021

(MN-2020-00053-1)
Beslut

Miljönämnden beslutar
att godkänna Tillsynsplan för miljökontoret 2021, daterad 2021-0118, som miljökontorets verksamhetsplan.
Ärendet
Miljökontorets tillsynsplan ska kvitteras mot miljönämndens
beslutade verksamhetsplan för 2021 (tidigare benämnd mål- och
resursplan). Det innebär att nämnden ska kontrollera att
tillsynsplanen stämmer överens med beställningen. Tillsynsplanen
utgör tillika miljökontorets verksamhetsplan för 2021.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00053-1 - Tillsynsplan 2021
• Bilaga Tillsynsplan 2021
____
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§ 8 Delegationsbeslut - redovisning februari
2021
(MN-2020-00048-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendet
Miljönämnden har enligt gällande delegationsordning beslutat att
sådana ärenden som förvaltningschef eller ordförande har fattat
beslut om ska anmälas till nämnden. Förvaltningschefen har i sin tur
en omfattande vidaredelegering till handläggare som ska godkännas
av förvaltningschef och sedan skickas till nämnden för kännedom.
Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från 2020-11-19—
2021-01-31.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00048-1 - Delegationsbeslut redovisning februari 2021
• Bilaga Vinnare av miljönämndens miljöäpple 2020
• Bilaga 2018-1618 Beslut med vite slutrapport
• Bilaga 2019-1359 Rättidsprövning överklagande beslut
sluttäckning Blåberget
• Bilaga 2020-1990 Överklagan i tid
• Bilaga 2020-2523 Yttrande MMD
• Bilaga 2020-3023 Remiss yttrande BYGG 2020-1079
• Bilaga 2020-3163 Yttrande angående ansökan om tillstånd för
efterbehandlingsåtgärder, Alnö-Nysäter 5_1 m fl
• Bilaga 2020-3200 Beslut om årlig avgift, nedsättning
• Bilaga 2020-3227 MB sanktavg Ice Beauty
• Bilaga 2020-3243 Yttrande bygglov
• Bilaga 2020-3380 Yttrande strandskydd natur
• Bilaga 2020-3398 Tjänsteyttrande d nr 2020-3398
• Bilaga 2020-3400 Rättidsprövning
• Bilaga 2020-3401 Rättidsprövning
• Bilaga 2020-3402 Rättidsprövning
Justerandes signatur
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Bilaga 2020-1990 Yttrande strandskydd natur (1)
Bilaga 2020-948 Yttrande avseende granskningshandling väg 86
sträckan Silje-Kovland
• Bilaga 2020-3398 Överklagan i tid d nr 2020-3398
• Bilaga 2020-23 Norlins praliner
• Bilaga 2020-2352 MS Delicata
• Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut februari 2021
____
•
•
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§ 9 Meddelanden februari 2021 - ärenden för
kännedom
(MN-2020-00049-1)

Ärendet
Här redovisas beslut från statliga myndigheter, andra förvaltningar,
kommunfullmäktige och även information från miljökontoret med
mera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Justerandes signatur

Regler e-post ver 1.0.doc0
Avslutat projekt - restauranger 2020
Avslutat projekt - allergiinformation bensinstationer 2020
§ 228 Verksamhetsplaner för informationssäkerhet och
dataskydd, internt skydd, brottsförebyggande arbete och arbete
mot våldsbejakande extremism
§ 46 Direktiv och ramar löneöversyn 2021
§ 45 Tilläggsdirektiv löneöversyn 2020
§ 42 Revidering av handlingsplan digitalisering HR
§ 269 Revidering av chefs- och medarbetarplattform
§ 271 Riktlinje facklig verksamhet
§ 272 Revidering av lönepolitisk riktlinje
§ 273 Revidering av riktlinje alkohol, andra droger
§ 274 Revidering av riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering
§ 259 Verksamhetsplan för olycksförebyggande arbete
Info-inomhusmiljö_A4_KORR-1
Rapport till miljönämnden om bostäder
§ 187 Revidering av mål och resursplan 2021-2022
§ 188 Omdisponering av investeringsmedel i MRP
§ 191 Åtgärder för att underlätta för näringslivet
§ 195 Renhållningsordning med avfallsplan och lokala
föreskrifter 2020-2030
§ 8 Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
§ 16 Revidering av riktlinje systematiskt arbetsmiljöarbete
§ 19 Revidering av riktlinje pensionsförmåner
§ 20 Kommungemensam rekryterings och bemanningsenhet
§ 17 Revidering av riktlinje kränkande särbehandling, trakasserier
och diskriminering
§ 196 Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten och uppfylla
miljökvalitetsnormen
Rapport Energisprint 2020
Utdragsbestyrkande
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Rapport provtagning 2020
Mål för miljön
Presidiedagar 2021 Program och inbjudan
§ 11 Inrättande av extratjänster
§ 17 Taxa inom miljöbalkens område för 2021
§ 18 Taxa för uppdragsverksamhet inom
§ 19 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa för 2021
• § 20 Taxa inom strålskyddslagens område för 2021
• § 21 Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2021
• § 22 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
för 2021
____
•
•
•
•
•
•
•
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§ 10 Information från förvaltningen
____

Kristin Eriksson informerar om
•
•
•

Rekrytering av tre personer pågår, bland annat biträdande
miljöchef.
Svar på fråga om Afra-Food från föregående sammanträde,
märkningen i butiken fungerar bra nu.
Miljökontoret jobbar tillsammans med Näringslivskontoret
och även stadsbyggnadskontoret för att skapa ett digitalt
företagscenter där man underlättar kontakten med
myndigheterna.

Under miljönämndens informationstimme informerar miljökontorets
informatör, Olof Axelsson, om kommunikationsinsatserna 2020.
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§ 11 Övriga frågor / övrig information
Åke Johansson (V) har en fråga om snötippar och kontrollen på
dessa. Kristin Eriksson besvarar frågan.
Kjell Bergkvist (C) har en fråga om extra tjänster som ska tillsättas i
kommunen. Kristin Eriksson informerar om att en sådan tjänst
tillsätts i mars, max 1 år.
Han ställer även en fråga om detaljplaner och bygglov, när fastställs
behovet av markundersökningar och eventuellt saneringsbehov.
Kristin Eriksson besvarar frågan.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

