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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2016 – till
nämndsammanträdet i augusti
Nämnden lägger förteckningen daterad 3 augusti 2016 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2016 att anta riktlinjer för insyn och
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden
2015-2018, samt att uppdra åt samtliga nämnder att utarbeta anvisningar för
när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Anvisningarna
ska beslutas av respektive nämnd senast den 30 november 2016.
MRN/2016:89.
2. Kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2016 att lägga återrapporteringen av
internkontrollarbetet 2015 till handlingarna. Uppföljningen av delegerat
ansvar för arbetsmiljö visade på brister. HR avdelningen centralt samt ute
på förvaltningarna ska därför två gånger om året följa upp att nya chefer har
genomgått obligatoriska utbildningar, till exempel arbetsmiljö.
Introduktionsprogrammet för nya chefer kommer löpa under ett år med
såväl obligatoriska som frivilliga moment. Förvaltningarna har även genom
sin HR-chef ansvar för att kontrollera att medarbetarsamtal genomförs, att
chefer har delegation för arbetsmiljöansvaret, samt att eventuell bisyssla är
dokumenterad och godkänd av chef. MRN/2016:88.
3. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2016 att utöka miljö- och
räddningstjänstnämndens investeringsbudget för inköp av brandfordon från
4 till 5 miljoner kronor på grund av ett nytt avtal mellan MSB, SKL och två
leverantörer som innebär ökade kostnader. MRN/2015:29 och 2016:53.
4. Länsstyrelsen beslut 31 maj 2016 gällande överklagan av ett föreläggande
om försiktighetsmått vid uppvärmning av villa genom eldning i vedpanna,
kamin eller dyligt. Länsstyrelsen beslutar att ändra miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut endast genom att tidsbegränsa
rapporteringsskyldigheten i första punkten till den 8 januari 2017. MMMMRN.2015.2183.
5. Länsstyrelsens beslut 1 juni 2016 gällande ett överklagande av föreläggande
om riskbedömning och provtagning inom fastigheten Torshälla 4:45. Endast
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punkten 1 av 3 i föreläggandet var överklagad och miljö- och
räddningstjänstnämnden har i ett yttrande uppgett att det finns fog för
överklagandet och att det ska bifallas. Länsstyrelsen beslutar att upphäva
punkt 1 av 3. MMM-MRN.2016.200.
6. Miljöprövningsdelegationens beslut 25 maj 2016 att upphäva tillstånd till
miljöfarlig verksamhet på fastigheten Låset 1 gällande ytbehandling och
mekanisk tillverkning. Verksamhetsutövaren har själv begärt detta då
framtida verksamhet endast är anmälningspliktig. MMM-MRN.2011.3228.
7. Mark- och miljööverdomstolen beslut 9 juni 2016 gällande överklagan och
begäran om inhibition av mark- och miljödomstolens dom om buller på
fastigheten Venus 16. Domstolen avslår yrkandet då miljö- och
räddningstjänstnämnden 18 december 2015 beslutade att avsluta ärendet
utan ytterligare åtgärd och ett sådant beslut kan inte inhiberas. Frågan om
prövningstillstånd är inte avgjord. MHH-MRN.2015.1795.
8. Kammarrätten i Jönköpings beslut 14 juni 2016 att avslå överklagan av
förvaltningsrättens dom den 6 oktober 2015, gällande miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut om beslut om förbud, enligt
strålskyddslagen. Förvaltningsrätten avslog först överklagan i punkt 1-14
och biföll den i punkt 15, det mer generella förbudet av icka namngiva
produkter. Miljö- och räddningstjänstnämnden hade förbjudit RixMix AB
att i verksamheten Filmkedjan, med ett kosmetiskt solarium för
allmänheten, tillhandahålla eller förmedla 14 namngivna produkter med
påståenden om solförstärkande effekter för soltillfället. MHHMRN.2014.2858.
9. Kammarrätten i Jönköpings beslut 14 juni 2016 att avslå överklagan av
förvaltningsrättens dom den 6 oktober 2015, på samma grunder som ovan
men gällande JoMa E-tuna och 9 namngivna produkter. MHHMRN.2014.2902.
10. Kammarrätten i Jönköpings beslut 14 juni 2016 att avslå överklagan av
förvaltningsrättens dom den 6 oktober 2015, på samma grunder som ovan
men gällande, Thor Gym och 5 namngivna produkter. MHHMRN.2014.2862.
11. Länsstyrelsens beslut den 14 juni 2016 angående en överklagan av miljöoch räddningstjänstnämndens beslut om föreläggande gällande otillåten
vattenverksamhet, uppförande av anläggning inom vattenområde.
Länsstyrelsen ändrar ordalydelsen i punkt 2 med ett förtydliganade och
ändrar tiden för fullgörandet, som flyttas fram till 30 september 2016. I
övrigt avslås överklagandet. MMM-MRN.2015.1865.
12. Mark- och miljödomstolens dom 22 juli 2016 angående överklagan av
länsstyrelsens beslut (ovan) den 14 juni 2016 om utrivning av trumma på
Odlaren 1:93. Domstolen ändrar miljö- och räddningstjänstnämndens beslut
endast genom att flytta fram tiden för fullgörandet av föreläggandet till den
31 oktober 2016. MMM-MRN.2015.1865.
13. Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2016 gällande kommunala
uppdrag. Jacob Scherdins (KD) avsägelse som ersättare i miljö- och
räddningstjänstnämnden godkänns. Alara Shwan Taher (KD) väljs till
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ersättare efter Jacob Scherdin (KD) i miljö- och räddningstjänstnämnden,
från och med den 15 juni 2016 till och med den 31 december 2018.
MRN/2016:6.
14. Länsstyrelsens beslut 16 juni 2016 gällande överklagande av miljö- och
räddningstjänstnämndens föreläggande om bullerdämpande åtgärder på
Balsta 5:1. Skanska Asfalt och betong ska vidta några definierade
försiktighetsmått på sin bergtäktverksamhet för att minska bullret ner till
gällande tillståndsvillkor. Länsstyrelsen ändrar endast tiden för
genomförandet av föreläggandets försiktighetsmått fram till den 16 augusti
2016. I övrigt avslås överklagandet. MMM-MRN.2015.605.
15. Mark- och miljödomstolens dom den 16 juni 2016 gällande utdömande av
vite om 65 000 kr, på grund av att däck på fastigheten Munkhammar 6:1
inte forslats bort med godkänd transportör till godkänd anläggning och inte
redovisats skriftligt till miljö- och räddningstjänstnämnden i enlighet med
det föreläggande som delgivits och vunnit laga kraft. Domstolen beslutar att
vite om 65 000 kr ska betalas till staten i enlighet med miljö- och
räddningstjänstnämndens yrkande. MMM-MRN.2009.1789.
16. Länsstyrelsens beslut 6 juli 2016 att avslå NNC Roads AB, Sverige Östs
överklagan av miljö- och räddningstjänstnämndens beslut 9 juni 2015 att
förelägga företaget att utföra en egenkontroll av bergtäktverksamheten på
Egelsta 2:4 och Råbyhed 8:1. MMM-MRN.2013.3506.
17. Länsstyrelsens beslut 11 juli 2016, i ärende gällande buller från skällande
hundar i hundgård på fastigheten Görjan 1:94, att ändra miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut gällande tidpunkten, så att fastighetsägarna
ska se till att hundar ej vistas utomhus mellan kl. 22.00–06.00 och i övrigt
avslå överklagan. MHH-MRN.2014.2133.
18. Mark- och miljööverdomstolens beslut 12 juli 2016 att inte meddela
prövningstillstånd i ärende gällande klagomål på buller på fastigheten
Venus 15. Det finns inga giltiga skäl att meddela prövningstillstånd, bland
annat finns inget skäl att betvivla riktigheten av överklagat beslut.
19. Förvaltningsrätten i Linköpings dom 13 juli 2016 att avslå överklagan av
miljö- och räddningstjänstnämndens beslut om återkallelse av Söders Mat
& Dryck ABs serveringstillstånd, enligt alkohollagen. MALTMRN.2016.281.
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