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Sara Boëthius sekreterare
Anna Peldán kommunikatör
Ulf Lindstrand förvaltningschef/miljöchef
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Anders Viklund alkoholinspektör del av mötet
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MRN/2017:67

§ 53
Varning enligt 9 kap. 17§ alkohollagen,
Vita Huset i Eskilstuna
Sökande
Organisationsnummer
Serveringsställe

Dakaal AB
556846-9430
Vita Huset
J A Selandersgata 3
ESKILSTUNA

Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela bolaget en varning för
upprepade brister i skötsamhet gällande personalliggare.
Beslutet är fattat med stöd av alkohollagen (2010:1622)
•
8 kap. 12§
•
9 kap. 17 §

Så här har vi bedömt ärendet
Bedömningsgrunder för vårt beslut
3 kap. 5§ alkohollagen
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån
förhindras.
Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och
nykterhet råder på försäljningsstället.
8 kap. 12§ alkohollagen
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till
sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är
lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet
med de krav som ställs upp i denna lag.
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om
denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt
utöva serveringsverksamheten.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från skyldigheten att
avlägga prov. Lag (2011:1110).
8 kap 20 § alkohollagen
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och
att störningar på grund av oordning eller nykterhet undviks.
9 kap 17 § alkohollagen
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denna inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de
villkor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Bedömning
Vid Miljökontorets tillsyn tillsammans med skatteverket och polisen den 24/3-2017 så
var personalliggaren inte korrekt ifylld och ni har i och med det fått en kontrollavgift
från skatteverket.
Då bolaget tidigare har tilldelats flera stycken erinran bl.a. för att ha inte haft
personalliggaren korrekt ifylld meddelas nu en varning för den överträdelse av
alkohollagen som beskrivs ovan.
Erinran för misskötsamhet av personalliggare har tidigare meddelats 2016-02-29 och
2017-02-06.
En erinran för överservering har meddelats 2017-04-26.
I förarbetena till alkoholalgen (prop. 2009/10:125 s. 117 f.) uttalas bl.a. följande
angående konsekvenser när man inte följer alkohollagens bestämmelser. En
återkallelse av serveringstillståndet är den starkaste ingripande åtgärden och bör
användas endast i de allvarligaste fallen. En erinran eller varning ska vara
förstahandsalternativ om man inte följer lagen. Erinran ska kunna användas vid
mindre allvarliga lagöverträdelser.
Detta har hänt i ärendet
Serveringsstället Vita Huset har beslut om serveringstillstånd, och det omfattar rätten
att servera spritdrycker, vin, öl, och andra jästa alkoholdrycker mellan kl. 11:00 –
02:00. Tillståndet innebär servering till allmänheten, att ha uteservering och det gäller
året runt.
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Tillsyn skedde 2017-03-24 ca kl. 23:55 - 00:20 av handläggare från miljökontoret,
Eskilstuna kommun. Med vid besöket var även en representant från polismyndigheten
samt representanter från skatteverket.
Skatteverket kontrollerade bl.a. personalliggaren och den var inte korrekt ifylld och
skatteverket övervägde 2017-03-27 att ta ut en kontrollavgift. Detta medförde att
miljökontoret startade en tillsynsutredning.
Skatteverket beslutade 2017-04-18 att ta ut en kontrollavgift på 2500 kr till följd av att
personalliggaren inte var korrekt ifylld.
Miljökontoret informerade bolaget skriftligen den 18 april 2017 om att en
tillsynsutredning var öppnad. Ni gavs möjlighet att senast 2 maj uttala er över de
uppmärksammade bristerna och hur de kan åtgärdas.
I svaret så anger bolaget att personen som inte var inskriven i personalliggaren var sen
till jobbet och gick för att byta om innan hen skrev in sig i liggaren. På väg till
personalliggaren mötte hen skatteverket och hann då inte skriva in sig.
Det kan noteras att tillsynen gjordes ca 2 timmar efter att hen skulle börjat sitt
arbetspass.

Information
Det här beslutet går att överklaga, se information längst ner i beslutet.

Vad betyder en erinran, varning/återkallelse?
I alkohollagen finns tre typer av sanktioner för en kommun att använda när det har
upptäckts brister i verksamhet som har ett serveringstillstånd. Sanktionen kan vara
återkallelse av serveringstillståndet, erinran eller varning.
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran. I allvarligare
fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om hen inte:
•
•

Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.
Följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de
villkor samt föreskrifter som meddelats med stöd av alkohollagen.

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om:
• Tillståndet inte längre utnyttjas.
• Det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har
ingripit.
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Kopia skickas till:
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Konsumentverket (vid fråga om marknadsföring)

Om du vill överklaga beslutet
Om du vill överklaga det här beslutet ska du skriva till miljö- och
räddningstjänstnämnden:
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna
•
•
•
•

Överklagandet ska vara skriftligt
Skriv vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets nummer - bifoga gärna
kopia av beslutet.
Redogör för varför du menar att beslutet är felaktigt, och hur du anser att beslutet
ska ändras.
Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du
anlitar ombud sänd med fullmakt.

För att ert överklagande ska tas upp ska det ha kommit in till miljö- och
räddningstjänstförvaltningen senast tre veckor från det att du har tagit del av beslutet.
Miljö- och räddningstjänstnämnden skickar sedan ärendet till länsstyrelsen om inte
nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.
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Information om alkohollagen till dig som beviljats ett
serveringstillstånd:
Även om alla kriterier för serveringstillstånd är uppfyllda har kommunen
att avslå eller begränsa ett tillstånd om man kan befara olägenheter.

möjlighet

Av 8 kap. 17 § Alkohollagen framgår:
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppfylls i
lagen är uppfyllda.
Kommunen kan vägra att meddela ge tillstånd även om kriterierna för tillstånd /…/ är
uppfyllda. Detta kan ske om serveringen kan befaras medföra olägenheter
Från alkoholpolitisk synpunkt. Det finns alltså ingen generell ”rätt” att få
serveringstillstånd.
Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av
verksamheten i en befintlig restaurang, skall tillståndsmyndigheten beakta risken för
att alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå.
Tillståndsprövningen inom alkoholområdet skall baseras på objektiva, tydliga och i lag,
förordning eller myndighetsföreskrifter fastställda kriterier, se prop. 1994/95:89 sid.
55. Det skall vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd.
I prop. 1994/95:89 sid. 106 framhålls att ”det skall vara möjligt för en kommun att
förhindra restaurangetablering med servering av alkoholdrycker i särskilt känsliga
områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller där många ungdomar annars
brukar samlas.”
Som konstaterats ovan kan tillstånd vägras vid farhågor om att alkoholpolitiska
olägenheter skall uppstå. För detta krävs att det redovisas vilka olägenheter det är
fråga om. Dessutom måste tillståndsmyndigheten ange grunden för att olägenheter är
att befara, till exempel sakförhållanden i närområdet (se ovan), om alkoholpolitiska
problem redan förekommer i området eller bedömningar från andra myndigheter. Om
sålunda polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån
allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen
innebär risk för störningar för närboende bör detta tillmätas stor betydelse.
Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning och
motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Enbart hänvisning
till kommunala riktlinjer är inte tillräckligt.
Utöver detta anges följande alkoholpolitiska mål i den föra nationella
alkoholhandlingsplanen (prop.2005/06:30, sid 32):
Målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan genom att
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. /…/
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Särskilt prioriterade delmål skall vara att:
-åstadkomma en alkoholfri uppväxt
-skjuta upp alkoholdebuten
-minska berusningsdrickandet
-åstadkomma fler alkoholfria miljöer
-bekämpa den illegala alkoholhanteringen
-ingen alkohol skall förekomma i trafiken, arbetslivet eller under graviditeten.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
---
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MRN/2017:69

§ 55
Förbud med vite mot att sälja felmärkt tobak SMSM
Livs AB (MRN/2017:69)
Fastighet
Verksamhetsutövare
Organisationsnummer
Anläggning/objekt

VIPAN 15
SMSM Livs AB
559031-3499
SMSM Livs

Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden förbjuder er att:
Tillhandahålla tobaksvaror som saknar hälsovarning eller har uppenbart oriktig
hälsovarning.
Förbudet gäller från och med den dag som beslutet delgivits.
Förbudet förenas med ett vite om 20 000 kronor som SMSM Livs AB förpliktas betala
varje gång överträdelse av förbudet konstateras av miljö- och
räddningstjänstnämnden.
Beslutet fattas med stöd av 11 §, 20 § 2 & 3 st tobakslagen (1993:581), 2 kap 2-3 §§
och 3 kap 2-4 §§ Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av
hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (HSLFFS 2016:46) samt 4 § 2 st lag om viten (1985:206).

Så här har vi bedömt ditt ärende
Bedömning
Vid tillsynsbesöket som gjordes i butiken tillsammans med polis och Skatteverket den
15 mars 2017 hittades tobaksvaror med felaktig märkning och tobaksvaror som
saknade märkning. Följande tobaksvaror påträffades:
• 14 st cigarettpaket, märke L&M, med 20 cigaretter i varje paket, märkta med engelsk
varningstext.
• 10 st cigarettpaket, märke L&M, med 20 cigaretter i varje paket, märkt med rysk eller
vitrysk varningstext.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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• 1 st cigarettpaket, märke Gauloises, med 20 cigaretter, märkt med arabisk och
engelsk varningstext.
• 1 st cigarettpaket, märke Gauloises, med 20 cigaretter, märkt med engelsk
varningstext.
• 1 st cigarettpaket, märke Blend Vit Mentol, med 20 cigaretter, märkt med engelsk
varningstext.
• 6 st cigarettpaket, märke Winston, med 20 cigaretter i varje paket, märkta med
vitrysk varningstext.
• 7 st cigarettpaket, märke Marlboro, med uppskattningsvis 10 cigaretter i varje paket,
märkta med engelsk varningstext.
• 2 st limpor à 10 cigarettpaket, märke L&M, märkt med engelsk varningstext.
• 3 st limpor à 10 cigarettpaket, märke Gauloises Blondes, märkt med varningstext på
okänt språk.
• 14 st paket med vattenpipstobak i olika smaker, märke Mazaya, som saknade
varningstext.
• 1 st paket med vattenpipstobak, märke Al Fakher, som saknade varningstext.
• 3 st paket med vattenpipstobak med tuggummismak, märke Al Fakher, som saknade
varningstext.
• 1 st limpa med vattenpipstobak à 10 paket, märke Al Fakher, som saknade
varningstext.
• 9 st påsar med vattenpipstobak (oklar vikt), märke Al Fakher, som saknade
varningstext.
Samtliga dessa tobaksvaror var felaktigt märkta alternativt saknade märkning helt. Att i
näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter tobaksvaror som saknar hälsovarning
eller har uppenbart oriktig hälsovarning är ett brott mot 11 § tobakslagen.
Tobakslagen är en skyddslagstiftning vars främsta uppgift är att skydda människor från
tobakens skadeeffekter. På grund av de hälsorisker som är kopplade till användning av
tobak finns bestämmelser om tobaksförsäljning i tobakslagen. Att bedriva försäljning
av tobaksprodukter är en ansvarsfull uppgift som ska skötas på ett sådant sätt att
bruket av tobak begränsas och därmed dess skadeverkningar.
Näringsidkare som bedriver försäljning av tobaksvaror har en skyldighet att ha en god
kännedom om de regler som gäller enligt tobakslagen.

Bedömningsgrunder för vårt beslut
Enligt 11 § tobakslagen får en tobaksvara inte tillhandahållas konsumenter på
marknaden om förpackningen saknar hälsovarning eller om denna är uppenbart
oriktig.
Enligt 20 § andra stycket tobakslagen får kommunen i sin tillsynsverksamhet meddela
de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen ska följas.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Enligt 20 § tredje stycket tobakslagen får tillsynsmyndigheten sätta ut vite i beslut om
föreläggande eller förbud.
Enligt 2 kap 2 § (HSLF-FS 2016:46) ska varje styckförpackning och eventuell
ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa vara försedd med
följande allmänna varning: "Rökning dödar".
Enligt 2 kap 3 § (HSLF-FS 2016:46) ska varje styckförpackning och eventuell
ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd
med följande informationstext: "Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande
ämnen".
Enligt 3 kap 2 § (HSLF-FS 2016:46) ska varje förpackning av tobaksvaror för rökning
vara försedd med följande allmänna varning: "Rökning dödar".
Enligt 3 kap 3 § (HSLF-FS 2016:46) ska en hänvisning till rökavvänjningsinformation
ingå i den allmänna varningen som anges ovan.
Enligt 3 kap 4 § (HSLF-FS 2016:46) ska varje förpackning av tobaksvaror för rökning,
utöver den allmänna varningen i 2 §, vara försedd med en av de varningstexter som
anges i bilaga 1 i (HSLF-FS 2016:46).
Enligt 4 § andra stycket lagen om viten kan det bestämmas att vitet ska betalas för
varje gång föreskriften överträds, om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller
någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt.

Detta har hänt i ärendet
Personal från miljökontoret, Skatteverket och polisen besökte SMSM Livs AB den 15
mars 2017.
Vid tillsynsbesöket påträffades tobaksvaror som var märkta på felaktigt sätt och
tobaksvaror som helt saknade märkning.
Miljökontoret har vid ett tidigare tillfälle, den 11 november 2016, besökt butiken för
att göra ett oanmält tillsynsbesök (miljökontorets ärende med diarienummer MHHMRN.2016.3015). När miljökontorets handläggare kom in i butiken stod en kund vid
kassan som höll på att packa en en vit, genomskinlig platspåse fylld med cigarettpaket.
Handläggarna fick misstankar om att kunden nyss hade köpt cigaretterna.
Uppskattningsvis var det ca 20-30 paket i påsen. Det syntes tydligt genom påsen att
cigarettpaketen var märkta på annat språk än svenska, till synes med kyrilliska
bokstäver. Handläggarna avbröt då inspektionen. Efter återkomst till kontoret
kontaktade miljökontoret polisen.
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Kommunicering av beslutet
Den 20 april 2017 skickade miljökontoret ett brev till SMSM Livs AB där han ombads
yttra sig senast den 30 april 2017 över de brister som miljökontoret konstaterat. SMSM
livs AB, genom Sami Gatée, svarade att den tobak som miljökontoret hittade vid
besöket var hans egen. Han menade att han reser mycket och att han får cigaretter och
vattenpipstobak av sina vänner som åker utomlands. Sami Gatée berättade att han
röker alla olika typer av cigaretter och att det var därför det fanns så många olika
sorter i butiken. Sami röker mycket så det var därför cigaretterna fanns på jobbet,
menade han. Sami menade att vattenpipstobaken fanns i butiken för att han skulle
kunna röka efter en lång dag på jobbet.

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

Beslutet skickas till:
SMSM Livs AB, Sami Gatee, Careliigatan 9, 632 26 Eskilstuna
Beslutet bör delges med mottagningsbevis

Kopia skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län: sodermanland@lansstyrelsen.se
Polismyndigheten: registrator.ost@polisen.se
Folkhälsomyndigheten: info@folkhalsomyndigheten.se
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MRN/2017:75

§ 57
Ändring av föreläggande om försiktighetsmått för
motorsportverksamhet - Gröndals Motorsportklubb
Fastighet
Verksamhetsutövare
Organisationsnummer
Anläggning/objekt

GUNNARSKÄL 1:4, 1:9 och 1:10
Gröndal Motorsportklubb
802449-4257
Gröndal Motorsportklubb

Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att förtydliga försiktighetsmått 1 i
föreläggande om försiktighetsmått med datum 20 april 2016 och lexnummer
MRN/2016:55 till följande lydelse:

1. Försiktighetsmått 1: Drifting eller liknande arrangemang som orsakar samma typ
av ljud som drifting, får genomföras vid högst 11 tillfällen per kalenderår:
- Vid högst sju tillfällen per kalenderår om två dagar per tillfälle (som tävlingar
eller träningar). Högst ett tillfälle får innehålla en söndag, kl. 10-18. På
vardagar gäller kl. 12-19, på lördagar gäller kl. 10-18. Högst två tillfällen om
två dagar, av de sju tillfällen, får förekomma under samma månad.
- Vid högst fyra tillfällen per kalenderår om 1,5 timme per tillfälle (som träning)
på vardagskvällar, förutom fredagar, kl. 17-18:30.

Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar även att:

1. Föreläggande om försiktighetsmått med datum 20 april 2016 och lexnummer
MRN/2016:55 i övrigt ska fortsätta gälla.
2. Det undantagsvis under 2017 får genomföras:
Högst fem tillfällen om två dagar per tillfälle och högst ett tillfälle om tre
dagar (som tävlingar eller träningar). Följande datum och tider gäller för
tillfället om tre dagar:
Fredagen den 15 september 2017, kl. 12-19.
Lördagen den 16 september 2017, kl. 10-20.
Söndagen den 17 september 2017, kl. 10-18.
- Högst tre tillfällen om 1,5 timme per tillfälle (som träning) på vardagskvällar,
förutom fredagar, kl. 17-18:30.
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3. Tillfället om tre dagar under 2017 ska genomföras i enlighet med de uppgifter
som sökande har uppgett i sin ändringsanmälan som bifogas detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § MB, tillsynsmyndighetens rätt att meddela
förelägganden och förbud.

Kommunicering

Kommunicering av beslutspunkterna har skett med klubbens ordförande Johan
Heggblad, den 16 maj 2017. Inga synpunkter har inkommit.

Så här har vi bedömt ditt ärende
Bedömningsgrunder för vårt beslut
Beslutet är fattat med stöd av Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon,
NFS 2004:16.

Bedömning
Begärda ändringar bedöms inte nämnvärt ändra på störningsnivån i form av buller för
de närboende. Den extra söndagen som klubben har anmält genomförs i stället för ett
tillfälle om två dagar (fredag-lördag).
Störningsnivån kommer att begränsas på söndagen den 17 september 2017 genom att
under större delen av dagen begränsa antalet starter, minska antalet bilar som samtidigt
kör på banan samt genom att pausa mellan starterna.
På lördagen den 16 september 2017 förlängs tiden med två timmar fram till kl. 20
istället för ordinarie tid kl. 18. De två sista timmar kommer att användas för
uppvisning av olika (motorsport)fordon. Maximalt 20 stycken driftingbilar kommer att
visas upp, en efter en, enbart under den första timmen. Ljudnivåer från de övriga
fordonen bedöms inte överskrida Naturvårdsverkets generella riktvärden. Den extra
timmen med uppvisning av driftingbilar genomförs i stället för ett tillfälle
driftingträning på 1,5 timme.
Information om ändringen till närboende är viktig. Information till närboende regleras
i försiktighetsmått 12 i föreläggande om försiktighetsmått med datum 20 april 2016
och lexnummer MRN/2016:55.
Klubben har även muntligt yrkat på ett förtydligande av försiktighetsmått 1 i
föreläggande om försiktighetsmått med datum 20 april 2016 och lexnummer
MRN/2016:55. I försiktighetsmått 1 anges att högst två tillfällen om två dagar får
förekomma under samma månad. Syftet med denna punkt är att få en bra spridning av
de olika tillfällena över hela säsongen genom att tillåta högst två tillfällen av de sju
tillfällen under samma månad. Det innebär att det under högst en månad kan
förekomma två tillfällen vilket inte tydligt framgick utan den kursiverade texten.
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Detta har hänt i ärendet
Gröndal Motorsportklubb inkom den 9 maj 2017 med en ändringsanmälan för att få
bedriva motorsporten drifting på Gunnarskäl 1:4, 1:9 och 1:10.
Klubben yrkar på ett tillfälligt avsteg i föreläggande om försiktighetsmått med datum
den 20 april 2016 och lexnummer MRN/2016:55.
Klubben önskar att under 2017 genomföra ett tillfälle om tre dagar; den 15, 16 och 17
september 2017. Anledning till ändringsanmälan är riksmästerskapet för drifting som
man under 2017 önskar genomföra i Eskilstuna.
Klubben har kommit in med en detaljerad redovisning av antalet starter, antalet bilar
som samtidigt kör på banan samt en uppskattning av tiden driftingen kommer att låta
för närboende under dessa tre dagar (se bilaga).
Till följd av den sökta ändringen kommer drifting under 2017 inte att genomföras
under juni månad.

Information
Bilaga: Detaljerad redovisning av ändringen som anmäls.

Om du vill överklaga beslutet
Om du vill överklaga det här beslutet ska du skriva till miljö- och
räddningstjänstnämnden:
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna
•
•
•
•

Överklagandet ska vara skriftligt
Skriv vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets nummer - bifoga gärna
kopia av beslutet.
Redogör för varför du menar att beslutet är felaktigt, och hur du anser att beslutet
ska ändras.
Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du
anlitar ombud sänd med fullmakt.
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För att ert överklagande ska tas upp ska det ha kommit in till miljö- och
räddningstjänstförvaltningen senast tre veckor från det att du har tagit del av beslutet.
Miljö- och räddningstjänstnämnden skickar sedan ärendet till länsstyrelsen om inte
nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

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

Beslutet skickas till:
Johan Heggblad, Ärlavägen 30, 633 69 Skogstorp.
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MRN/2017:64

§ 58
Georg Noréus samstiftelse för miljövård 2017
ansökningar - ekonomi
Årsredovisning för donationsstiftelser år 2016.

Beslut
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2016 godkänns.

Ärendet
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 är en samförvaltning av 36 stycken stiftelser.
En stiftelse (Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt. De ingående stiftelsernas
ändamål enligt stadgarna är främjande av utbildning, socialverksamhet, miljö samt
kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kr har upprättats särskilda årsredovisningar.
För godkännande av Miljö- och räddningstjänstnämnden överlämnar vi följande
årsredovisningar för år 2016.

Stiftelse

Org. nr

Eskilstuna kommun donationsfonder 1 (samförv)
Georg Noréus samstiftelse för miljövård

818001-0574
818000-0971

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:71

§ 59
Utdelning ur Georg Noréus samstiftelse för miljövård
2017
Beslut
Att dela ut 30 000 :- ur Georg Noréus samstiftelse för miljövård till Eskilstuna
Friidrott för att förbättra föreningens miljöarbete.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun förvaltar Georg
Noréus samstiftelse för miljövård. Avkastningen används för anslag till
föreningar och enskilda personer för att stimulera arbetet med att förebygga
miljöstörningar i natur och tätort. Anslagen har uteslutande använts till lokala
projekt företrädesvis inom naturvårdsområdet och för miljöinformation.
Under det senaste året har tre ansökningar kommit in.
Den första ansökan kom från organisationen Save the Orangutang. Det är en
svensk organisation som funnits i nio år och som arbetar för att orangutangens
överlevnad. De har inte specificerat något belopp. Ansökan innehåller
kostnader för ett antal olika åtgärder som man arbetar med.
En annan ansökan kom från Alexander Öberg, VD på Integra Entreprenad. De
har beslutat sig för att utföra 95 % av alla uppdrag i Eskilstuna på cykel med
vagn och att använda återbrukade verktyg. Ansökan gäller 10 000 :- som stöd
för att ta fram en broschyr och att få hjälp med korrektutläsning.
Den tredje ansökan kommer från Eskilstuna Friidrott och gäller att utveckla
föreningens miljöarbete. Föreningen engagerar 2 555 medlemmar. Föreningen
redovisar i ansökan elva olika åtgärder med miljötema som man vill införa eller
utreda. Till det ansöker man om 25 000 :-. Ansökan kompletterades senare med
behov om ytterligare 5 000:-.
Samstiftelsens medel ha hittills bara gått till lokala projekt. Den första ansökan
gäller åtgärder planerade i Borneo.
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Då samstiftelsens anslag ska vända sig till föreningar och enskilda kan inte den
första ansökan bli aktuell då den kommer från ett företag och att anslagen ska
användas i den egna verksamheten.
Eskilstuna Friidrotts ansökan kommer från en förening och gäller åtgärder som
helt stämmer överens med samstiftelsens syfte.

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

Skickas till:
Eskilstuna Friidrott eskilstunafriidrott@hotmail.com
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MRN/2017:2

§ 60
Delegationsärenden 2017
Beslut

Listorna över delegationsbeslut från 7 april 2017 till och med 3 maj 2017 från
miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av brandingenjör/brandinspektör:
Håkan Malmström
Anders Ellow
Henrik Johnsson
Charlotte Lindberg
Sara Kaj
Emma Martinsson
Joakim Lundholm
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektörer:
Daniel Nordstrand
Maria Hansson
Erika Andersson
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörer:
Anders Viklund
Andreas Rosen
Anna Lindberg Jansson
Carl Bylund
Daniel Nordstrand
Elisabeth Carlsson
Erika Andersson
Gustav Helander
Hanna Rehn
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Helén Almberg
Ing-Mari Bokvist
Katja Nesterinen
Kristina Pers
Linda Westerberg
Magdalena Goczkowska
Maria Hansson
Robert Grip
Robert Janeling
Sara Werdelius
Ulrika Gindemo
Viktor Kärvinge
Yasmin Qais Albazaz
Ylva Jonasson
Delegationslistorna från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut angående personalärenden räddningschef:
Lars Lagebo
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut angående personalärenden enhetschef:
Anna Norberg

---
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MRN/2017:3

§ 61
Ärenden för kännedom maj 2017
Beslut
Nämnden lägger förteckningen daterad 2 maj 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktiges beslut 23 mars 2017 gällande återrapporteringen av
internkontrollarbetet 2016 läggs till handlingarna. MRN/2017:59
2. Kommunfullmäktiges beslut 23 mars 2017 angående revidering av taxa för
alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels tillämpningsområde
där en övergång från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) fastställs. Avgifterna för 2017 för tillstånd- och tillsynsverksamhet
enligt alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedel räknas upp med
3 procent enligt föreslagen indexreglering. MRN/2016:127
3. Kommunfullmäktiges beslut 23 mars 2017 gällande revidering av Eskilstuna kommuns
riktlinjer för alkoholservering antas. MRN/2016:116
4. Kommunfullmäktiges beslut 23 mars 2017 angående val till kommunala uppdrag
godkänns. MRN/2017:6
5. Mark- och miljödomstolens dom 19 april 2017 gällande tillstånd till bortledning av
grundvatten m.m. på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81 i Eskilstuna kommun. Mark- och
miljödomstolen finner att ingiven miljökonsekvensbeskrivning uppfyller kraven i 6
kap. miljöbalken med avseende på såväl förfarande som dokumentation. Den kan
därför godkännas. Mark- och miljödomstolen konstaterar att bolaget har erforderlig
rådighet för sökt verksamhet. MMM.2490.2016, MRN/2016:115
6. Mark- och miljödomstolens beslut 24 april 2017 angående tillstånd till befintlig och
utökad verksamhet vid Lilla Nyby avfallsanläggning på fastigheten Vilsta 3:31 i
Eskilstuna kommun. Mark- och miljödomstolen finner sammantaget inte anledning att
ändra villkoren för tillståndet på sådant sätt som har yrkats av nämnden. Nämndens
överklagande avslås därmed. MMM.3273.15, MRN/2016:77
7. Miljöprövningsdelegationens föreläggande 24 april 2917 gällande omprövning av
tillstånd för Proton Finishing Eskilstuna AB på fastigheten Källstalöt 1:9 i Eskilstuna
kommun att kompletteringar ska i 10 exemplar ha inkommit till
Miljöprövningsdelegationen senast den 31 augusti 2017. MRN/2017:40
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MRN/2017:4

§ 62
Informationsärenden 2017
Beslut
Lars Lagebo redogjorde för nulägessituationen i Torshälla.
Sara Werdelius berättade lite om vad som gäller angående överklagandet gällande Lilla
Nyby.
Annika Strandberg som är kommunens säkerhetschef berättade lite om sitt arbete och
de spännande utmaningarna Eskilstuna kommun står inför.
Sara Fröbohm berättade hur man jobbar med hembesöken i Eskilstuna och projektet
aktiv mot brand.
---
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