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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2016 – till
nämndsammanträdet i april
Nämnden lägger förteckningen daterad 12 april 2016 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunstyrelsens beslut från 1 mars 2016 där jämställdhetsberedningens
förslag och åtgärder tas med som underlag till årsplan 2017, kompletterande
årsplan 2017, nämndernas och styrelsers verksamhetsplaner 2017 och övrigt
utvecklingsarbete i kommunkoncernen. Jämställdhetsberedningens rapport till
kommunstyrelsen för 2015 läggs till handlingarna.
2. Förvaltningsrätten i Linköpings beslut från 4 april 2016 där de avslår yrkandet
om inhibition. Söders Mat & Dryck AB har överklagat nämndens beslut från 23
mars 2016 återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).
3. Länsstyrelsen i Uppsala läns miljöprövningsdelegationen beslut 7 mars 2016
där de beviljat ändringstillstånd på Kälby 1:55 Alva Laval Tumba AB med
villkor.
4. Länsstyrelsen i Uppsala läns miljöprövningsdelegationen beslut från 18 mars
2016 där de beslutar att inleda omprövning av tillstånd enligt
miljöskyddslagens avseende Proton Finishing Eskilstuna AB på Källstalöt 1:9
och förelägger bolaget att senast 6 maj 2016 komma n med en utredning om
verksamheten och övriga förhållanden som behövs för prövningen enligt sex
stycken punkter.
5. Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut från 23 mars 2016 där de beslutar
avslå ett klagomålsärende som miljö-och räddningstjänstnämnden beslutat att
avsluta utan vidare åtgärd i kvarteret Venus 6. Klagomålet gäller buller i en
lägenhet. Länsstyrelsen bedömer att nämnden ha haft fog för att avsluta ärendet
utan vidare åtgärd.
6. Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut från 29 mars 2016 där de tagit ett
delbeslut att nämnden föreläggande fån den 17 februari 2016 tillsvidare inte ska
gälla. Ärendet gäller ett klagomål på gammal inpyrd röklukt i en lägenhet på
Roddaren 1 där nämnden begärt att fastighetsägaren ska åtgärda problemet
genom ett flertal åtgärder. Fastighetsägaren har överklagat nämnden beslut.
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Länsstyrelsen bedömer att ett slutligt ställningstagande i sak kommer att ske i
ett annat beslut som de kommer att ta framöver.
7. Förvaltningsrätten i Linköpings beslut från 30 mars 2016 där de avvisar ett
överklagande från nämnden eftersom det kom in för sent. Den dom som
nämnden överklagat handlar om strålskydd.
8. Förvaltningsrätten i Linköpings beslut från 4 april 2016 där de avslår yrkandet
om inhibition angående överklagan av nämndens beslut från 23 mars 2016 där
serveringstillståndet återkallades för Söders Mat & Dryck AB.
9.

