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Tid
Plats

Kl. 15:00-15:35
KS-salen

Beslutande

Birger Hjörleifsson (MP)
Per-Magnus Forsberg (M)
Maria Algotsson (MP)
Jan Olov Lampinen (S)
Lena Sjöberg (S)

ordförande
v ordförande

Tjänstgörande
ersättare

David Svensson (M)
Åse Johansson (M)
Jan-Olof Tedebrand (MP)
Annelie Ström (S)
Maha Al Haddad (S)
Jan Olof Bredberg (S)

ersätter Daniel Lundin (M)
ersätter Jonas Öhrnell (FP)
ersätter Kjell Bergkvist (C)
ersätter Kjell Forslund (S)
ersätter Soili Sollén (S)
ersätter Nils Dahlström (S)

Ersättare

Alicja Kapica (M)
Elisabet Valfridsson (KD)

Övriga

Peter Ekström
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sekreterare
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Protokollet omfattar §§ 57- 66

Justeras

Birger Hjörleifsson
Ordförande

Gisela Arnell
Sekreterare

Jan Olov Lampinen
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Miljönämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2014-06-11
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

Namnförtydligande

Gisela Arnell

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Jan Olov Lampinen med Lena Sjöberg som ersättare.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§57 Mål- och resursplan 2015 - beslut om
tidsplan
(MN-2014-00029-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna planeringscykel och tidsplan för nämndens arbete med
mål- och resursplan för 2015,
att uppdra till miljökontoret att förbereda arbetet enligt
planeringscykel och tidsplan för att möjliggöra kvittens av nämndens
mål- och resursplan i kommunstyrelsen samt av miljökontorets
verksamhetsplan i miljönämnden.
Ärendet
Sundsvalls kommun har arbetat fram en tydlig process för
nämndernas arbete med mål och resursplan. Den politiska styrningen
ska följa en röd tråd från kommunfullmäktiges mål till hur
förvaltningarna prioriterar sitt arbete. Därför ska nämndernas måloch resursplan kvitteras av kommunstyrelsen som därigenom säkrar
att kommunfullmäktiges mål förvaltas av nämnderna. På
motsvarande sätt ska förvaltningens verksamhetsplan kvitteras av
nämnden utifrån mål och prioriteringar i nämndens mål- och
resursplan. Dessa kvitteringsmoment tillsammans med ambitionen att
stärka politikens ställning i MRP-processen, kräver en fungerande
tidsplan för nämndens arbete.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Mål- och resursplan 2015 - beslut om tidsplan
• Tjänsteskrivelse 2014-05-22, Mål- och resursplan 2015 - beslut
om tidsplan
• Bilaga Ekonomiska planeringsförutsättning.pdf
Uppföljning av beslut
Ärendet följs upp på nämndens november- och
decembersammanträde då förslag till MRP behandlas.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§58 Mål- och resursplan 2014 - Delårsrapport 1
(MN-2013-00018-13)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna delårsrapport 1 överlämna dem till kommunstyrelsen,
att godkänna statusrapporten för internkontrollen 2014,
att uppdra till miljökontoret att vidta åtgärder för att förbättra
måluppfyllelse inom området livsmedelskontroll,
att uppdra till miljökontoret att vidta åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön och minska sjuktalen,
att acceptera en lägre kostnadstäckningsgrad under verksamhetsåret
2014 för att klara av att förbättra måluppfyllelsen, givet att målet
samtidigt klaras för mandatperioden,
att uppdra till miljökontoret att vid delårsrapport 2 redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits och hur det har påverkat måluppfyllelsen,
att lägga delårsrapport 1och statusrapport för internkontrollen 2014
till handlingarna.
Ärendet
Miljökontoret har utarbetat en delårsrapport för tiden fram till och
med 2014-04-30 utifrån miljönämndens mål- och resursplan (MRP)
för 2014. Delårsrapporten är utformad enligt koncernstabens mall.
Till rapporten bifogas en statusrapport för internkontrollen 2014.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Mål- och resursplan 2014 - Delårsrapport 1
• Tjänsteskrivelse 2014-05-22, MRP 2014 - Delårsrapport 1
• Bilaga 8 Miljönämnd delårsrapport 1 140430 klar.doc
• Bilaga Avrapport delår 1.pdf
Uppföljning av beslut
Nästa uppföljning sker i september då nämnden behandlar
delårsrapport 2.
____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§59 Yttrande över motion (V) om rökfri arbetstid
(MN-2014-00010-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget till rökfri arbetstid inom Sundsvalls
kommunkoncern
att överlämna beslutet till kommunstyrelsen
Ärendet
Vänsterpartiet har i en motion från 2014-01-20 föreslagit att
Sundsvalls kommunkoncern inför rökfri arbetstid för personalen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Yttrande över motion (V) om rökfri arbetstid
• Tjänsteskrivelse 2014-04-30, Yttrande över motion (V) om rökfri
arbetstid
• Bilaga Motion (V) om rökfri arbetstid.pdf
____

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdessdatum

Sida

2014-06-11

7

§60 Avsiktsförklaring Stångån
(MN-2014-00020-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen vad gäller miljönämndens
åtaganden för utrivning av kraftverk med inloppstub i Stångån samt
återställning och biotopvård på fastighet Sundsvall Forsa 1:24,
att uppdra till miljönämndens ordförande att efter beslut i
stadsbyggnadsnämnden om förvärv av Sundsvall Forsa 1:24
underteckna avsiktsförklaringen.
Ärendet
För att möjliggöra utrivning av vattenkraftverk med inloppstub på
fastigheten Sundsvall Forsa 1:24 ska miljönämnden ta ställning till
ett samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag – Avsiktsförklaring Stångån
• Tjänsteskrivelse 2014-05-20, Avsiktsförklaring Stångån
• Bilaga Avsiktsförklaring
• Stångån kunskapsöversikt 140414
• 140320 flygfoto Stångån
• Återställning av Stångan
Uppföljning av beslut
Efter undertecknad avsiktsförklaring planerar miljökontoret åtgärder
och ett återställande av Stångån. Planen presenteras för
miljönämnden.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§61 Miljöäpplet 2014
(MN-2014-00030-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att utse följande tre företag, utan inbördes ordning, som nomineras
till att delta på Sundsvalls Business Award 2013; Njurunda
företagarförening, SCA Forest Products i samarbete med Sundsvall
Energi och Västernorrlands läns landsting,
att delegera till miljönämndens ordförande att utse en vinnare av
miljöäpplet.
Ärendet
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett
miljöpris varje år. Priset kallas Miljöäpplet och är ett äpple i trä gjort av
Ulf Palo. Det har delats ut sedan 1993.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Miljöäpplet 2014
• Tjänsteskrivelse 2014-05-15, Miljöäpplet 2014
• Bilaga Njurunda Företagarförening
• Bilaga Nominering SCA och Sundsvalls Energi
• Bilaga Nominering Västernorrlands läns landsting
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§62 Miljöstipendium 2014
(MN-2014-00031-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att utse MSI, Mingen Skrängstasjöns Intresseförening till vinnare av
miljönämndens stipendium 2014.
Ärendet
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett
stipendium varje år. I år kommer stipendiet att delas ut i samband
med Skogens dag vid Sidsjön 14 september.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Miljöstipendium 2014
• Tjänsteskrivelse 2014-05-20, Miljöstipendium 2014
• Bilaga Nominering Bianca Ödling.pdf
• Bilaga Nominering - Omställning Njurunda.pdf
• Bilaga Nominering 1MSI - Mingen Skrängstasjöns
intresseförening.pdf
• Bilaga Nominering 2 MSI - Mingen Skrängstasjöns
intresseförening.pdf
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§63 Delegationsbeslut - redovisning juni 2014
(MN-2013-00050-16)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och lägga den till
handlingarna.
Ärendet
Beslut fattade på vidaredelegation av förvaltningschefen ska anmälas
till förvaltningschefen. Redovisningen avser inlämnade
delegationsbeslut från föregående anmälan 2014-04-23 och fram till
2014-05-19.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Delegationsbeslut - redovisning juni 2014
• Tjänsteskrivelse 2014-05-20, Delegationsbeslut - redovisning juni
2014
• Bilaga Delegation av miljönämndens beslutanderätt vidaredelegering
• Bilaga Beslut om revidering av fastställd
dokumenthanteringsplan
• Bilaga Yttrande över ändring av detaljplan Granlunda
Äldreboende
• Bilaga Beslut om överklagan har inkommit i rätt tid, NjurundaÄngom 4_6
• Bilaga Miljösanktionsavgift - försäljning av farliga kemiska
produkter
• Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut –
juni 2014
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Mark- och miljödomstolen
Slutligt beslut - överklagande
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens beslut, överklagande av föreläggande tågbuller
Miljökontoret
Förslag att antas av KF 2014 (antagen 2014-04-28)
Delegation av miljönämndens beslutanderätt, vidaredelegation
Kommunrevisionen
Insyn hos externa utförare
Kommunfullmäktige
KF 2014-04-28 § 126 kompletteringsbudget
KF 2014-04-28 § 128 upphandlingspolicy
KF 2014-04-28 § 133 revidering av lokala föreskrifter
KF 2014-04-28 § 134 ändra sammanträdesdagar 2014
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information

Under miljönämndens utbildning/informationstimme berättar
Christin Strömberg, Sundsvalls projektledare, omWastemanagement
and implementation – resultat från Ulundi – Sundsvallprojektet.
Miljönämndens sammanträde besöks även av sju medborgare från
Ulundi, Sydafrika.
____
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Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

