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2018-01-17

Plats och tid

Brandstationen klockan 13:30 – 16:00

Beslutande

Geerth Gustavsson (S) ordförande
Ulf Ståhl (M) 1:e vice ordförande
Alar Kuutmann (V) 2:e vice ordförande
Lena Blomkvist (S) ersätter Marianne Jonsson (S)
Hans Rosengren (S)
Eva-Lena Plantin (S)
Björn Larsson (S)
Bernt-Åke Edlund (M)
Håkan Linnskog (M)
Paola Monéus (M)
Margaretha Westermark (C)
Hans Öjemark (KD) ersätter Ronny Ilhag (MP)
Per-Olof Eriksson (L)
Björn Näsman (SD)
Rikard Branting (SD)

Ersättare

Fredrik Elf (SD)

Utses att justera

Ulf Ståhl

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 22 januari, miljökontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

...........................................................................................
Sara Boëthius

...........................................................................................
Ordförande

Geerth Gustavsson

...........................................................................................
Justerande

Ulf Ståhl

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Miljö- och räddningstjänstnämnden 2018-01-17

Anslaget sätts upp

2018-01-22

Förvaringsplats för
protokollet

Miljökontoret

Underskrift

...........................................................................................

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2018-02-15

§ 1,2,3,4,5,6,7
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Ulf Lindstrand miljöchef/förvaltningschef
Anna Peldán kommunikatör
Sara Boëthius sekreterare
Lars Lagebo räddningschef
Ulrika Gindemo alkoholhandläggare del av mötet
Sara Werdelius miljöinspektör del av mötet
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§1
Protokollsjustering
Beslut
Ulf Ståhl (M) utses att justera dagens protokoll.
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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MRN/2018:17

§3
Miljö- och räddningstjänstförvaltningens slutrapport
för internkontroll för 2017
Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

Ärendet
Förvaltningen rapporterar om de kontroller som gjorts under året.
Riktlinjer för internkontroll finns antagna av kommunfullmäktige. Nämnderna ska
varje år ta fram en internkontrollplan för verksamhet och ekonomi.
Miljö- och räddningstjänstnämndens kontrollområden är valda utifrån en risk- och
sårbarhetsanalys. Kommunfullmäktige beslutade om fyra nämndövergripande
kontrollområden. De handlade om kontinuitetsplanering vid IT-avbrott, introduktion
av nyanställda, mervärdesskatt och rutiner för att söka bidrag. Förvaltningens egna
kontrollpunkter omfattar ekonomi, rättssäkerhet, uppföljning, rutiner och säkerhet.
Efter varje genomfört kontrollmoment redovisas utfall från kontrollen med
kommentarer i internkontrollens slutrapport.
Nämnden rapporterar resultatet av genomförda kontroller enligt internkontrollplanen
till kommunledningskontoret och kommunens revisorer.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
--Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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MRN/2017:148

§4
Miljö- och räddningstjänstförvaltningens
internkontrollplan för 2018
Beslut
Nämnden fastställer förvaltningens internkontrollplan för 2018.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen har tagits fram genom att avdelningarna har gjort risk- och
väsentlighetsanalyser. Internkontrollplanen är framtagen enligt riktlinjer från
kommunledningskontoret.

-

Kommunfullmäktige har beslutat om följande nämndövergripande kontrollområden:
Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling
och uppdrag till externa leverantörer.
Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt
hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya
dataskyddsförordningen.
Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.
Kontroll av hanteringen av statliga bidrag.

-

Till det har förvaltningen föreslagit två interna kontrollpunkter:
Kontroll av anmälda hot och våldsituationer i LISA.
Kontroll av redundans i viktiga IT-system

-

Efter varje genomfört kontrollmoment lämnas en kontrollrapport till den som
förvaltningen utsett. Rapporten med kommentarer redovisas i HyperGene

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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MRN/2018:2

§5
Delegationsärenden 2018
Beslut
Listorna över delegationsbeslut från 12 december 2017 till och med 5 januari
2018 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet
Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av brandingenjör/brandinspektör:
Emma Martinsson
Anders Eliasson
Charlotte Lindberg
Sara Kaj
Andreas Gustafsson
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektörer:
Persia Takhtaie
Maria Hansson
Emelie Leesment
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörer:
Anna Frode
Anna Lindberg Jansson
Arvid Schöllin
Berit Rydberg
Carl Bylund
Elisabeth Carlsson
Emelie Leesment
Emina Jusic
Erika Anväg
Gustav Helander
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Helén Almberg
Ing-Mari Bokvist
Katja Nesterinen
Linda Westerberg
Magdalena Goczkowska
Mari Backlund
Maria Lindberg
Persia Takhtaie
Robert Janeling
Sara Werdelius
Ulrika Gindemo
Viktor Kärvinge
Ylva Jonasson
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MRN/2018:3

§6
Ärenden för kännedom 2018
Nämnden lägger förteckningen daterad 5 januari 2018 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017 gällande koncerngemensamma
internkontrollmoment 2018 att anta följande kontrollmoment:
- Kontroll av personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser)
- Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning
- Upphandling och uppdrag till externa leverantörer
- Kontroll av hantering av statliga bidrag
- Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävsituationer
MRN:2018.13
2. Kommunstyrelsens personalutskotts beslut den 17 november 2017 fastställde priserna
enligt listan på dokumentet angående priser för personalmåltider i kommunens
restauranger och matsalar. KSKF/2017:642
3. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017 gällande val till kommunala
uppdrag antas. KSKF/2017:2
4. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017 gällande policy för jämlik hälsa
och social hållbarhet antas att gälla från och med den 1 december 2017.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017 gällande kompletteringar till
årsplan 2018 för Eskilstuna kommun antas enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Moderaternas förslag. MRN/2017:96, KSKF/2017:245
6. Länsstyrelsens beslut den 27 november 2017 angående överklagande av Miljö och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun beslut den 2 maj 2017 om
föreläggande om skyddsåtgärder, Lyktan 5. Länsstyrelsen ändrar det överklagade
beslutet endast på så sätt att tidpunkten för när de förelagda åtgärderna senast ska vara
vidtagna bestäms enligt punkterna i beslutsdokumentet. MMM.1545.2010
7. Högsta domstolens beslut gällande tillstånd till prövning i hovrätt av mål om
utdömande av vite, Munkhammar 6:1. Högsta domstolen meddelar inte
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.
MRN/2013:97, MMM.1789. 2009.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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8. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017 gällande revidering av taxa för
miljöbalkens, livmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde godkänns och
börjar gälla från och med den 1 januari 2018. MRN/2017:114
9. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017 gällande revidering av taxa för
alkohollagens, tobaklagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedes tillämpningsområde fastställs
och börjar gälla från om med den 1 januari 2018. MRN/2017:115.
10. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017 angående avfallsplanen för
Eskilstuna kommun 2018-2022 med mål och åtgärder antas och börjar gälla från och
med den 1 januari 2018. MRN/2017:91.
11. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017 angående vision och målbild 2030
för Eskilstuna antas och ersätter beslut om tidigare vision 2020. MRN/2018:15.
12. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017 gällande revidering av det
gemensamma regelmentet för Eskilstuna kommuns nämnder antas. MRN/2018:16.
13. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017 angående svar på motion –
Motion om ökad operativ förmåga vid utsläpp i miljön. Motionen bifalles. Miljö- och
räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att utreda metoder för att öka
räddningstjänstens operativa förmåga vid utsläpp i miljön. Miljö- och
räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att implementera åtaganden om
utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal i verksamhetsplan 2018.
MRN/2017:61.
14. Länsstyrelsens beslut angående överklagande av Miljö- och räddningstjänstnämndens i
Eskilstuna kommun förbud att borra energibrunn, Hyndevad 1:72 så avslår
Länsstyrelsenöverklagandet. MHH/2017.2222.
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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MRN/2018:4

§7
Informationsärenden 2018
Sara Werdelius redogjorde för de yttre avloppsreningsverkens nuvarande tillstånd.
Lars Lagebo visade utryckningsstatistik för räddningstjänsten.
Ulf Lindstrand redogjorde den preliminära NKI rapporten.
Ulrika Gindemo redovisade sanktioner enligt alkohollagen 2017.
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

