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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare/ledamot
Åsa Bäckström (V) *)
Nora Tabbouche (S) *)
Tjänstepersoner
Daniel Nordström, miljö- och hälsoskyddschef
Ulla Aronsson, nämndsekreterare *)
Rune Brandt, samhällsbyggnadschef, § 72
Jenny Wallin, chef Livsmedel och serveringstillstånd, § 73 *)
Camilla Högdahl, personalstrateg, § 74 *)
Per Hänström, miljplanerare, § 75, 76a
Joakim Linder, miljöinspektör, § 76a
Jennie Vennberg, kommunikatör, § 76b *)
Lina Lindberg, miljöinspektör, § 81 *)
*) Deltagande via Cisco-Meetings
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§ 72

Information från förvaltningschefen
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rune Brandt lämnar information kring följande:
 NKI (nöjdkundindex)
 Insiktmätning kontra mätning utförd av Svenskt Näringsliv. Insiktsmätningarna
ger möjlighet till jämförelse mellan kommuner, vilket den andra typen av
mätning inte gör.
 Betydelsen av miljökommunikation, ”att sälja in ett miljöbudskap”
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§ 73
Ärendenr: 2020-3110

Komplettering av delegation för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
- att delegera beslutanderätt enligt bilaga 1 för det fall riksdagen beslutar anta
förslaget till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i
prop. 2019/20:172. Delegationen börjar gälla vid tiden för lagens
ikraftträdande.
-

att delegera beslutanderätt enligt bilaga 2 gällande livsmedelskontroll enligt
förordning (EU) 2017/625. Delegationen börjar gälla från och med den 1 juli
2020.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har identifierat ett behov av komplettering av
nämndens delegation, MHN 2019-11-21, § 98, på två olika områden.
Den ena kompletteringen föranleds av ny tillfällig lagstiftning med anledning av
covid19, Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den planeras träda
i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020. Beslut om lagen ska
fattas den 17 juni 2020. Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar
för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid19. Den nämnd som ansvarar för kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet har tillsynsansvar över lagen och får besluta de förelägganden
och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Besluten
gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet och får förenas med vite. För
att få en effektiv tillsyn föreslås beslutanderätten enligt bilaga 1 ligga hos handläggare
eller enhetschef.
Den andra kompletteringen gäller livsmedelskontrollen, som till stor del regleras i EU´s
kontrollförordning (EU) 2017/625. I befintlig delegationsordning finns vissa, men inte
alla delar av detta kontrollarbete med. För att delegationen ska motsvara den som
gällde före 2020-01-01, behöver beslutanderätten delegeras ytterligare gällande
utredning och åtgärder vid bristande efterlevnad. Detta åstadkoms genom att låta
delegationen gälla hela artikel 138 i förordning 2017/625 istället för delar av den. Det
innebär att punkterna 2c, 2d, 2e, 2g, 2h, 2i i nuvarande delegationsordning kan utgå
när denna justeras, eftersom de alla ingår i artikel 138.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Bilaga 1 och 2

Beredningsansvarig

Jenny Wallin
Enhetschef Livsmedelssäkerhet

Beslutet ska skickas till
Rune Brandt
Samhällsbyggnadschef
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§ 74

Ärendenr: 2020-3136

Kompetensförsörjningsplan 2020–2022 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner kompetensförsörjningsplan 2020–2022 för
Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020–2022 är en
revidering av tidigare kompetensförsörjningsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2017–2019.
Planen fastställer inriktningen på arbetet med kompetensförsörjning i syfte att
verksamheterna ska ha tillgång till kompetenta medarbetare. Den viktigaste resursen
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet är kompetenta och engagerade
medarbetare. En väl fungerande kompetensförsörjning innebär att verksamheterna
har medarbetare med rätt kompetens för att uppnå de mål som verksamheten har och
övergripande mål för Umeås utveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01
Kompetensförsörjningsplan 2020–2022 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beredningsansvariga

Camilla Högdahl, personalstrateg
Clara Ganslandt, planchef
Daniel Nordström, miljö- och hälsoskyddschef
Helen Nilsson, mark och exploateringschef
Malin Lagervall, planeringschef
Marie Häggström, lantmäterichef
Nicklas Fryksten, bygglovschef

Beslutet ska skickas till

Camilla Högdahl, personalstrateg
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§ 75

Ärendenr: 2020-2292

Översiktsplan fördjupning för Sävar, yttrande i samråd två
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till
fördjupning av översiktsplan för Sävar.
Övergripande
Planförslaget har efter samråd ett utvecklats och justerats på flera sätt. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden välkomnar att riktlinjer har förts in i planförslaget. Nu är det
tydligare hur vi tillsammans ska åstadkomma en hållbar utveckling av Sävar.
Grönstruktur
Målsättningarna för grönstrukturens ekologiska och sociala värden behöver
förtydligas. Samrådsversionen är inte tillräckligt tydlig kring detta för att
grönstrukturenen i Sävar ska utvecklas och användning på ett konsekvent sätt vid
genomförandet. Vi föreslår en gemensam rubrik för grönstrukturen och riktlinjer för
den som omfattar både kapitlet ”offentliga rum” och det om Natur, kulturmiljö,
odlingslandskap samt rörligt friluftsliv (kap 2.5 och 2.7). Miljö- och hälsoskydd bistår
gärna i arbetet.
Planeringsunderlaget för naturvärden inom område B1 behöver synliggöras i planen.
Underlaget är grund för avvägningar i detaljplaneskedet. Tex finns många häckande
och rödlistade fåglar inom området som bör synliggöras i översiktsplanen. Underlag
har getts in till arbetsgruppen från miljö.
De gröna korridorernas mer exakta bredd i olika lägen och beroende på deras syften
och värden kommer, liksom zonen längs Sävarån, att specificeras i senare skeden av
samhällsplaneringen.
Strandskydd
I avsnittet står ”En kantzon på minst 30 meter närmast Sävarån undantas enligt
riktlinje från exploatering för att värna Sävaråns värden.” Meningen behöver
förtydligas eller särskiljas från strandskyddet eftersom den ger sken av att vara en
strandskyddsavvägning. Strandskyddet täcker ett större område och omfattar flera
faktorer. Kantzonens primära syfte är att skydda växt och djurliv som finns i vattnet.
Det är viktigt att det framgår att gränsen behöver anpassas utifrån de naturliga
förutsättningarna på platsen. Det behöver också framgå att i många fall innebär det att
kantzonen utökas jämfört med idag eftersom den befintliga kantzonen är betydligt
mindre.
Vid avsteg från strandskyddet ska naturvärden, rekreation och övriga förutsättningar
beaktas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att ha synpunkter på hur det
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strandskyddade området närmast Sävarån bör hanteras vid avvägningar i framtida
detaljplanering längs Sävarån.
Buller inom område U1 och B5
Bullret från stråket med europaväg och järnväg är och blir kraftigt.
Trafikbullerförordningen säkrar att nya boende längs stråket får en godtagbar ljudnivå.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att ambitionen vid fortsatt planering ska vara att
skapa bättre ljudmiljö, för göra det ännu attraktivare att flytta till Sävar. Byggnader
närmast infrastrukturkorridoren bör, liksom i område B1 uppföras tidigt när planerna
för Sävar förverkligas, som skydd för buller. Det ger förutsättningar för en god ljudmiljö
för så många som möjligt i samhället.

Yrkanden på sammanträdet

Yrkande 1
Görel Sandström (V) och Mattias Nilsson (V) yrkar på följande ändring:
”På sidan 18 och igen på sidan 51 i förslaget anges att bebyggande av det område som
kallas B1, brukbar odlingsmark nära Sävarån, kommer att bidra till att uppfylla
klimatmålen. Bebyggelse på mark som idag har ett växt- och djurliv kan inte bidra till
att uppfylla några klimatmål, givet att klimatmålen är kopplade till absoluta
utsläppsmängder. Man kan inte räkna hem förväntade livsstilsval hos tänkta boende i
det framtida bostadsområdet B1, jämfört de förväntade livsstilsvalen hos tänkta
boende i ett annat framtida bostadsområde i Sävar som måluppfyllelse. Skrivningarna
bör strykas. ”
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till yrkandet från Sandström och Nilsson om ändring på sidan
18 i förslaget, mot avslag till detsamma och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden
beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordförande ställer bifall till yrkandet från Sandström och Nilsson om ändring på sidan
51 i förslaget, mot avslag till detsamma och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden
beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Yrkande 2
Görel Sandström (V) och Mattias Nilsson (V) yrkar på följande tillägg:
"I MHNs yttrande angående Umeå kommuns miljömål önskade nämnden en skarpare
skrivning när det gällde markanvändning, att arealen brukbar snarare än brukad
jordbruksmark inte skulle minska. Nämnden hänvisade till de brukbara men för
närvarande inte brukade jordarnas betydelse som viktiga reserver inför de väntade
klimatförändringarna, där det kan bli både angeläget och ekonomiskt lönsamt att
återta dem i bruk, samt även nationella mål där jordbruksmarkens värde för biologisk
mångfald och livsmedelsproduktion ska skyddas.
Nämnden vill även fortsatt hävda det olämpliga i att bygga på brukbar odlingsmark.”
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Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till ändringsyrkandet från Sandström och Nilsson mot avslag
på detsamma och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå
tilläggsyrkandet. Nämnden beslutar därmed i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen.

Reservation
”Vänsterpartiet reserverar sig mot MHN:s beslut att inte anta tilläggsyrkande
angående det olämpliga i att bebygga brukbar odlingsmark. Jordbruksmark är redan en
global bristvara och den odlingsbara marken i kommunen är ett viktigt arv att lämna
vidare till kommande generationer av kommuninnevånare.
Vänsterpartiet reserverar sig även mot beslutet att inte stryka påståendena sidan 18
och 51 att bebyggelse på område B1 kommer att bidra till uppfyllelse av klimatmålen.
Dessa skrivningar skapar förvirring kring hur våra klimatmål ska förstås, genom att de
minskar förståelsen för hur olika slags markanvändning påverkar utsläppsnivåer nu och
i framtiden.”

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnade yttrande i ett första samråd om
fördjupningen av översiktsplan augusti 2018. Sedan dess har planen genomgått flera
förändringar. Efter synpunkter vid det första samrådet men också för att Trafikverket
valt att gå vidare med ett västligare stationsläge för Norrbotniabanan än då.
Större ändringar rör områdena Skogforsk och Krutbrånet. Justeringar av
områdesgränser har gjort för bland annat verksamhetsområden och område B5.
Riktlinjer har förts in och skrivningar har utvecklats enligt bland annat Miljö- och
hälsoskyddsnämndens synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Samrådshandling mars 2020

Beredningsansvariga
Per Hänström
Marlene Olsson
Doris Grellmann

Beslutet ska skickas till
elin.lindqvist@umea.se
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§ 76

Information
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande information lämnas till nämnden:
a) Luftmätningar tertial 1 2020
Joakim Linder
b)

Rapport om konsumtionsvanor
Jennie Vennberg

Justerandes signatur
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§ 77

Kurser och konferenser
Inga kursinbjudningar har inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-11

Sida 12 av 16

_______________________________________________________________________________

§ 78

Övriga frågor
Vid dagens möte:
Diskussion angående tågordningen gällande media och serveringstillstånd.
Till nästa sammanträde önskas följande information:
Uppdatering beträffande tillsynsinsatser gällande Covid-19 vid restauranger mm.
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§ 79

Beslutsförteckning över delegerade ärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Redovisning av ärenden beslutade med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämndens
delegationsordning.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-06-11.

Beredningsansvarig
Ulla Aronsson

Justerandes signatur
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§ 80

Ärendenr: 2019-4855

Ansökan om tillstånd att sälja tobak - ÖoB Umeå
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja ÖoB AB, organisationsnummer
556439-8120, tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid ÖoB Umeå,
Illervägen 3, 906 21, Umeå.
Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress.
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
Motivering
Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd
bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs
enligt 5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som
ställs upp i lagen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna
uppgifter och yttranden att sökanden uppfyller lag om tobak och liknande produkters
krav och att tillstånd att sälja tobak kan meddelas.

Ärendebeskrivning
ÖoB AB har den 15 oktober 2019 ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak och
liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid ÖoB Överskottsbolaget, Illervägen 3,
906 21, Umeå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Utredning.

Beslutet ska skickas till

ÖoB AB
Länsstyrelsen i Västerbotten
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten
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§ 81

Ärendenr: 2019-4770

Ansökan om tillstånd att sälja tobak – Höjdens Livs
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå
, ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel med
tobaksvaror vid Höjdens Livs, Istidsgatan 40, 906 55 Umeå.
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 2 § lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
Detta beslut går att överklaga, se bilaga.
Motivering
Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd
bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs
enligt 5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som
ställs upp i lagen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer mot bakgrund av ansökan och inkomna
uppgifter att sökanden inte uppfyller lämplighetskravet i 5 kap. 2 § lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.
kan tillstånd att sälja tobak inte meddelas.

Ärendebeskrivning
har den 9 oktober ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid Höjdens Livs, Istidsgatan
40 i Umeå. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har prövat ansökan enligt utredningen i
ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Utredning.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Västerbotten
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Justerandes signatur
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§ 82

Ärendenr: 2019-5075

Ansökan om tillstånd att sälja tobak – Shell Teg
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja JokkeB AB, organisationsnummer
559176-3536, tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid Shell Teg,
Tankvägen 6, 904 32 Umeå.
Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress.
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
Detta beslut går att överklaga, se bilaga.
Motivering
Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd
bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs
enligt 5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som
ställs upp i lagen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna
uppgifter och yttranden att sökanden uppfyller lag om tobak och liknande produkters
krav och att tillstånd att sälja tobak kan meddelas.

Ärendebeskrivning
JokkeB AB har den 29 oktober 2019 ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak
och liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid Shell Teg, Tankvägen 6 i Umeå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Utredning.

Beslutet ska skickas till

JokkeB AB
Länsstyrelsen i Västerbotten
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Justerandes signatur
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