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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Plats och tid  2022-06-14  Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:42. 
 

Ledamöter 
Victoria Johansson (MP), ordförande 
Axel Östlund (C) 
Hélène Sevastik (S) 
Klas Lindblom (M) 
Johan Salminen (M) 
Nils Fredriksson (L) 
Jesper Siljekvist (KD) 
Ruben Wågman (S) 
Tove Pehrsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
 

 
Närvarande ersättare 
Mats Forsberg Danielsson (M) 
Carola Åberg (M) 
Torsten Svenonius (M) 
Jacques de Maré (MP) 
Ebbe Adolfsson (S) 
 

Övriga närvarande 
Åsa Bergström, förvaltningschef 
Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef 
Peter Wråke, stabschef §§18–21 
Veronica Gelland Boström, kommunekolog §§18–21 
Vega Skott, nämndsekreterare 
Nadja Palovaara, nämndsekreterare 
 

 
 
 
Utses att justera Hélène Sevastik (S) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§18–25 

 
Underskrifter Sekreterare  
  Vega Skott 

 
 Ordförande  
  Victoria Johansson (MP) 

 
 Justerare  
  Hélène Sevastik (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-06-15. 
Anslaget tas ner 2022-07-07.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-07-06.  
Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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§ 18 
Fastställande av föredragningslista 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer föredragningslistan.  
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§ 19 
Budgetuppföljning per april (MHN/2022:1) 
 
 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av budgetuppföljningen per april 2022 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har hållit en hög takt under perioden för att säkerställa 
efterlevnad av lagstiftningen och möjliggöra att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt 
hållbart sätt. Exempelvis har arbetet med åtgärder för god vattenstatus haft stort fokus 
liksom att bevaka miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen. 
Miljöskyddsenheten har prioriterat tillsynen av de stora infrastruktur- och 
exploateringsprojekten som pågår i staden. Inom hälsoskyddstillsynen har 
fokusområdet inom den planerade tillsynen varit ventilation, städning, temperatur, 
legionella och egenkontroll i lokaler där äldre, barn och unga vistas. Den planerade 
livsmedelskontrollen har under perioden varit inriktad på att genomföra den kontroll 
som kvarstår enligt de nationella operativa målen för 2020-2022 vilket bland annat 
innebär att kontrollera att korrekt information om allergener ges.  
 
Under perioden har de planerade artinventeringarna av fladdermöss och bredbandad 
ekbarkbock beviljats LONA-bidrag. Växtfiltreringsprojektet i Igelbäcken där 
inplanterade starrväxters förmåga att rena vattnet från PFAS-föroreningar undersökts 
har slutredovisats och projektet Solnas gröna infrastruktur - en sammanvägning där 
landskapsekologiska spridningsanalyser sammanställts har slutförts.  
 
En inventering av bäverns förekomst och påverkan utfördes under 2021 längs med hela 
Igelbäcken samt biflödena Djupanbäcken och Stordiket. Resultatet har nu färdigställts i 
en rapport som kommer kunna användas som underlag för den framtida 
förvaltningsplanen som ska tas fram enligt den lokala åtgärdsplanen för Igelbäcken.  
 
Årets resultat från mätningen Löpande insikt som undersöker kundernas upplevelse av 
kommunens service publicerades i april. Mätningen undersöker kundernas upplevelse 
av kommunens service under 2021. Serviceupplevelsen presenteras i form av ett Nöjd 
Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0- 100. Ett resultat över 70 
anses som högt. Resultatet för 2021 visade på höga resultat för samtliga enheter; 
miljöskyddstillsyn 77 (2020:76), hälsoskyddstillsyn 83 (2020:85) samt livsmedelskontroll 
80 (2020:75).  
 
Att utveckla service och bemötande är ett ständigt pågående arbete. I april genomfördes 
det sista utbildningstillfället i Medveten kommunikation för samtliga medarbetare. 
Handläggare från miljöavdelningens enheter har tillsammans tagit fram grundmallar för 
beslut. Syftet har varit att besluten ska ha en enhetlig struktur för rubriker och 
ordningsföljd samt ett enkelt och tydligt språk. Arbetet med att utveckla administrativa 
processer har också fortsatt vilket förväntas ha en positiv påverkan på verksamheten ur 
ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
anslöts till stadens e-arkiv i februari. Genom anslutningen skapas förutsättningar för att 
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utveckla integrerade e-tjänster som på sikt kommer att underlätta för solnaborna att 
hantera sina ärenden.  
 
Enheten för livsmedelskontroll har påbörjat arbetet med en succesiv övergång från 
årliga avgifter till efterhandsdebitering vid planerad kontroll. Nya mallar har tagits fram 
och anvisningar reviderats. Arbetet pågår även med att identifiera hur övergången ska 
utföras så att det sker på ett sätt som är bra för företagarna och myndigheten. Det är 
viktigt med tydliga anvisningar, information till företagarna och samsyn inom 
myndigheten hur debitering ska ske. Enheten deltar även i en referensgrupp för 
framtagande av en nationell e-tjänst för registrering och riskklassning av 
livsmedelsverksamheter med syftet att det ska vara enkelt och enhetligt för 
livsmedelsföretagen att lämna in uppgifter till kommunerna.  
 
Nämnden har fyra nämndmål 2022 och arbetet med dessa pågår enligt plan.  
 
Budgetuppföljning per den 30 april visar ett överskott gentemot periodiserad budget på 
0,5 mkr. Intäkterna är 3,9 mkr, vilket är 0,4 lägre än periodiserad budget, och 
kostnaderna är 7,0 mkr, vilket är 0,9 mkr lägre än periodiserad budget. Helårsprognosen 
för nämnden är ett resultat i nivå med budget. Nämndens investeringsbudget på 0,1 
mkr beräknas inte utnyttjas under året. 
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§ 20 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens reviderade 
arkivbeskrivning med dokument- och 
informationshanteringsplan 2022 (MHN/2022:16) 
 

Beslut 
Miljö och hälsoskyddsnämnden antar den reviderade arkivbeskrivningen med 
dokument- och informationshanteringsplan. 
 
 
Sammanfattning 
Miljö och hälsoskyddsnämnden antog en helt ny arkivbeskrivning med dokument och 
informationshanteringsplan i juni 2021. Enligt den antagna planen ska den revideras 
årligen. I samband med årets revidering har det i B-delen bland annat införts en 
hänvisning till (KS323/98 § 218) gällande gallring av handlingar av ringa eller tillfällig 
betydelse och (KS/2022:32) Ersättningsskanning och skanning – förutsättningar och 
riktlinjer i Solna stad. 
 
I C-delen har det införts ett antal nya processer såsom, Incidentrapportering, Remiss 
tillsynsobjekt, Remiss övrigt, Tillsyn lokaler för vård och omsorg, Tillsyn naturskydd 
och Tillsyn samlingslokaler. I C-delen har det även införts ett stort antal mindre 
justeringar avseende gallringsfrister och formuleringar. Det har även införts ett avsnitt 
med Revisionshistorik där samtliga revideringar framgår. 
 
Den reviderade planen har remitterats till Stadsarkivet som endast haft förslag på 
mindre justeringar av redaktionell karaktär. Dessa har efter remissen införts i enlighet 
med Stadsarkivets förslag.  
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§ 21 
Samrådsyttrande detaljplan Turkosen (MHN/2022:17) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
eget samrådsyttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att två nya bostadshus med sammanlagt omkring 80 lägenheter 
uppförs intill Huvudstagatan i Skytteholm i centrala Solna. Befintlig låg byggnad rivs. 
En trädrad som omfattas av generellt biotopskydd tas bort och ersätts med 
nyplanterade träd. En solitär lind tas bort. Trafikbullernivåerna vid fasad mot 
Huvudstagatan beräknas bli upp till 67 dBA ekvivalent ljudnivå. Projektet visar att det 
är möjligt att planera lägenheterna på sådant sätt att alla sovrum får högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Luftkvaliteten påverkas av att de nya byggnaderna ger ett 
mer slutet gaturum vid Huvudstagatan. Halterna av partiklar PM10 beräknas efter 
utbyggnad överstiga miljökvalitetsmålets riktvärde om 30 µg/m3.  
 
Miljö- och klimatenheten anser att: 

• En planbestämmelse ska införas för att säkerställa att luftintag för ventilation 
placeras där luftkvaliteten är som bäst. 

• Flytt av träd ska utredas i det fortsatta planarbetet, som kompensationsåtgärd. 
 

 
Yttrande 
Hélène Sevastik (S) och Tove Pehrsson (V) anmäler yttrande enligt bilaga 1 till 
protokollet. 
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§ 22 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
MHN del/2022 § 1–2. 
 
MHN/DB 2022‐271-373.  
 
 

§ 23 
Frågor till förvaltningen 
Inga frågor har inkommit till förvaltningen.  
 
 

§ 24 
Förvaltningschefen informerar 
 

- Miljösamverkan Stockholms Län, nyckeltal 
 
 

§ 25 
Övrigt 
 
Åsa Bergström, förvaltningschef, informerar om samrådsyttrande som kommer 
behandlas på nästa nämndsammanträde.  
 
 

 
 



Sida 1 av 1 

Hélène Sevastik Tove Pehrsson 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-06-14, MHN/2022:17 (Lex) 

Samrådsyttrande, detaljplan för kv. Turkosen 1 m. fl. MHN/2022-1049 (Ecos) 

Yttrande 

Förvaltningen har identifierat brister och förslag till förbättringsförslag som t.ex. berör bullerpåverkan, 

luftkvalitet, natur och vegetationen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står bakom förvaltningens 

yttrande och vill betona att dessa beaktas i den fortsatta planeringen. 

Byggnationen planeras i en miljö som redan i dag har mycket höga partikelhalter, framför allt PM10. 

Den aktuella detaljplanen innebär ytterligare försämring. Det medför att detaljplanen leder till halter 

av partiklar (PM10) strax under miljökvalitetsnormen, vilket i sin tur innebär att miljökvalitetsmålens 

riktvärden för dygn och år överstigs något vi menar är allvarligt. Ren luft är en förutsättning för en 

frisk hälsa. Vi vill därför understryka det förvaltningen framför - att det är det viktigt att åtgärder 

vidtas för att reducera luftföroreningarna.  

Vidare vill vi, likt miljö-och klimatenheten, se att den solitära linden och allélindarna flyttas. 

Naturvårdsnyttan och kompensationsverkan måste beaktas. Om nuvarande träd inte går att flytta anser 

vi att de bör ersättas enligt Alnarpsmodellen. Här önskar vi se att förvaltningens kompetens inkluderas 

i det fortsatta arbetet. Innegården är dessutom planerad med ett långt solljusintag, och är liten sett till 

antalet boende. Trivselfaktorer behöver få ett särskilt fokus för att säkerställa en trygg utomhusmiljö. 

Gångtunneln tas inte upp i förvaltningens förslag till yttrande. Men vi vill peka på att den i dag är en 

viktig väg, inte minst som en skolväg för kommunens barn. Frånvaron av tunneln skulle innebära en 

betydligt osäkrare väg till både skola och lek. Här vill vi betona vikten av trygga skolvägar. Vi anser 

att tunneln har en så viktig funktion för möjligheten att nå Skytteholmsfältet att man av 

trafiksäkerhetsskäl, framför allt för barn och äldre, måste kunna hitta en lösning där tunneln behålls. 

Slutligen önskar vi se högre klimatambitioner. En femtedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från 

byggsektorn där byggskedet motsvarar 50–60 % av den totala klimatpåverkan under en byggnads 

livscykel. För att tackla utmaningen behöver Solna ställe högre krav på bland annat byggnadens 

miljöklassning, energieffektivitet och även materialhushållning och byggavfall.  

Vi saknar även en beskrivning av laddstolpar i relation till projektet. Detta är beklagligt eftersom 

Stockholmsregionen har som mål att transportsektorns utsläpp ska minska med 70% fram till 2030, 

jämfört med 2010 års nivåer. 

Bilaga 1 till MHN/2022-06-14 § 21
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