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§ 80
Protokollsjustering
Beslut
Håkan Linnskog (M) utses att justera dagens protokoll.
__
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MRN/2016:102

§ 81
Nyttan 13 - Föreläggande med vite om att åtgärda
ventilation och fukt-/mögelskada
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden förelägger Brf Nyttan 13 I Eskilstuna, 167180000411, att i Fredrik Lindströms lägenhet på Heljestrandsgatan 24 C, Eskilstuna, göra
följande:
1. Åtgärda den bristfälliga frånluftsventilationen i lägenhetens badrum så att en
tillfredsställande luftväxling i lägenhetens badrum säkerställs.
Åtgärderna ska vara fackmannamässigt utförda och dokumenterade.
Dokumentationen ska visa att åtgärderna är utförda och kan t.ex. bestå av
intyg från fackman över genomförd åtgärd, kvitton över inköpta
föremål/utrustning eller av bilder på genomförd åtgärd.
Dokumentationen från åtgärderna ska ha kommit in till miljö- och
räddningstjänstnämnden senast 3 månader efter delgivning av det här
beslutet.
2. Åtgärda befintlig fukt-/mögelskada i kakelfogar och tak i lägenhetens badrum
så att olägenhet för människors hälsa inte föreligger.
Åtgärderna ska vara fackmannamässigt utförda och dokumenterade.
Dokumentationen ska visa att åtgärderna är utförda och kan t.ex. bestå av
intyg från fackman över genomförd åtgärd, kvitton över inköpta
föremål/utrustning eller av bilder på genomförd åtgärd.
Dokumentationen från åtgärderna ska ha kommit in till miljö- och
räddningstjänstnämnden senast 3 månader efter delgivning av det här
beslutet.
Beslutet om föreläggande förenas med vitesbelopp:
Punkt 1: 20 000 kronor om föreläggandet inte följts i tid.
Punkt 2: 20 000 kronor om föreläggandet inte följts i tid.
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Beslutet fattas med stöd av 9 kap 3 och 9 §§, 26 kap 9 § miljöbalken och med särskild hänvisning
till punkt 2 i 33§ i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet- och hälsoskydd.

Lagstiftning
Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap 3 § miljöbalken en störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som
inte är ringa eller helt tillfällig.
Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken ska bl.a. bostäder brukas på ett sådant sätt att
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och ägare till berörd egendom ska
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller
undanröja olägenheter för människors hälsa.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.
Enligt 33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en
bostad i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa särskilt ge
betryggande skydd mot bl.a. värme, kyla och drag samt ha tillfredsställande luftväxling
genom anordning för ventilation.

Skäl för beslutet
Miljökontoret bedömer att olägenhet för människors hälsa föreligger i Fredrik
Lindströms lägenhet till följd av bristfällig ventilation och mikrobiell påväxt i
lägenhetens badrum.
Vid besök i Fredrik Lindströms lägenhet på Heljestrandsgatan 24 C har såväl
miljökontoret, OCAB och bostadsrättsföreningen, genom HSB, konstaterat att
frånluftsflödet i lägenhetens badrum är obefintligt. Även mikrobiell påväxt i
badrummet har konstaterats av såväl miljökontoret, OCAB och
bostadsrättsföreningen, genom HSB.
Bostadsrättsföreningen har lämnat in en åtgärdsplan enligt tidigare föreläggande
(daterat 17 april 2015) i ärendet. Under hösten 2015 utfördes åtgärder i lägenheten
men miljökontoret konstaterade vid besök i lägenheten den 7 april 2016 att problemen
kvarstod. Därför förelade miljökontoret den 18 april 2016 föreningen att åtgärda
ventilation och fuktskada i lägenhetens badrum. Dokumentation från åtgärderna skulle
lämnats till miljökontoret senast 27 juli 2016.
Ingen dokumentation har kommit in till miljökontoret, trots föreläggandet. Den
klagande har berättat för miljökontoret att ingen åtgärd har gjorts i lägenheten efter
föreläggandet. Därför fattas nu ett beslut om föreläggande förenat med vite.
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Ärendet
Ett klagomål kom in till miljökontoret den 4 februari 2015. Klagomålet kom från
Fredrik Lindström på Heljestrandsgatan 24 C och gällde återkommande mögelpåväxt i
badrumstaket i hans lägenhet. Trots upprepade försök att tvätta bort möglet hade
Fredrik inte blivit av med problemet.
Fredrik påtalade också i klagomålet att han hade felanmält problemet till styrelsen
samt anlitat företaget OCAB som i deras utredning konstaterade att problemet beror
på bristfällig ventilation.
På grund av det inkomna klagomålet skickades därför ett informationsbrev om
klagomålet till bostadsrättsföreningen Nyttan 13 den 13 februari 2015.

Svar från fastighetsägare
Ett svar från bostadsrättsföreningen inkom till miljökontoret den 1 mars 2015. I svaret
skrev styrelsen att de hade varit och inspekterat lägenheten och då bland annat kunde
konstatera att Fredrik använde ett duschmunstycke med ett för högt vattenflöde som
orsakade mer ånga än tidigare duschmunstycken, samt att Fredrik hade stängt igen och
målat över en frånluftsventil i köket.
De påpekade i svaret att det inte var problem med mögel när den förra ägaren bodde i
lägenheten. De skrev också att de hade ringt runt till andra boende i fastigheten och
konstaterat att ingen annan hade problem med mögelpåväxt i deras badrum.

Tillsynsbesök i lägenheten
Miljökontoret gjorde ett besök i lägenheten den 9 april 2015. Miljökontoret hade innan
inspektionen sagt att Fredrik inte skulle duscha den dagen, så att miljökontoret skulle
kunna utföra indikerande fuktmätningar i badrummet. Enligt muntliga uppgifter hade
Fredrik inte duschat på ungefär 1 dygn när miljökontoret utförde inspektionen.
Miljökontoret kunde konstatera att det fanns tydlig mögelpåväxt i taket i badrummet
samt i fogarna mellan kakelplattorna på väggarna. Vid en indikerande fuktmätning
med en mätare av märke Aquant kunde miljökontoret konstatera att det fanns fukt på
väggarna och i taket i badrummet.
Vid en undersökning av ventilationen och luftrörelser, med hjälp av en röksticka,
kunde miljökontoret konstatera att frånluftsventilen i badrummet inte verkade fungera
och att luften snarare tenderade att röra sig ut från ventilationen.
Vid en genomgång av lägenheten kunde miljökontoret hitta två stycken
frånluftsventiler, en i badrummet och en i köket, och ingen av dem var stängd och
övermålad, som styrelsens hade skrivit i det svar som inkom till miljökontoret den 1
mars 2015.
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Utredning av OCAB
Fredrik anlitade på egen bekostnad sanerings- och avfuktningsföretaget OCAB, som
utförde en besiktning av lägenheten den 28 november 2014. I deras utredning skriver
de att det fanns tydliga fläckar av mikrobiell karaktär i badrummet, samt att ventilation
i badrummet är obefintlig. Deras åtgärdsförslag var att ventilationen måste åtgärdas så
att antal luftväxlingar blir tillräckliga.

Föreläggande om utredning och åtgärdsplan

Den 17 april 2015 förelade miljö- och räddningstjänstnämnden bostadsrättsföreningen
att utreda orsaken till återkommande mögelpåväxt i badrummet och att inkomma med
en åtgärdsplan.

Åtgärdsplan

Bostadsrättsföreningen skickade genom HSB in en åtgärdsplan som kom in till
miljökontoret den 3 juni 2015. I åtgärdsplanen skrevs att självdraget förstärks genom
att en fläkt monteras på skorstenen. Åtgärden försenades men genomfördes under
hösten 2015.

Nytt tillsynsbesök i lägenheten

Eftersom problemen i lägenheten kvarstod trots åtgärden med skorstensfläkten, och
eftersom fler åtgärder inte vidtagits trots påminnelser från både miljökontoret och
hyresgästen, gjordes ett nytt tillsynsbesök i lägenheten den 7 april 2016. Miljökontoret
noterade att det fortfarande var ett obefintligt frånluftflöde i badrummet och att det
fortfarande fanns mikrobiell påväxt i badrummet. Frånluftdonet hade ramats in med
skumplast och frigolit som tejpats fast.

Föreläggande om att åtgärda ventilation och fuktskada

Eftersom problemen i lägenheten kvarstod förelade miljökontoret den 18 april 2016
föreningen om att åtgärda ventilation och fuktskada. Dokumentation från åtgärderna
skulle lämnats till miljökontoret senast 27 juli 2016.

Föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och
fuktskada

Ingen dokumentation har kommit in till miljökontoret, trots tidigare
föreläggande. Den klagande har berättat för miljökontoret att ingen åtgärd har
gjorts i lägenheten efter föreläggandet. Därför fattas nu ett beslut om
föreläggande förenat med vite.
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Yrkanden

Geerth Gustavsson (S) och Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till miljökontorets förslag
till beslut.
__

Beslutet skickas till Brf Nyttan 13 i Eskilstuna Bilagor: Delgivningskvitto och Hur
man överklagar
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MRN/2016:103

§ 82
Liljan 3 - Föreläggande med vite om att åtgärda
inomhustemperatur
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden förelägger Victoria Park Stenby AB,
organisationsnummer 556980-9477, att göra följande:
1. Vidta åtgärder så att inomhustemperaturen i Stefan och Maria Wädels lägenhet
på Kvartsgången 21 i Eskilstuna uppfyller riktvärdena i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS
2014:17). Råden anger att den operativa temperaturen inomhus inte varaktigt
bör överstiga 24 °C (under sommaren 26 °C).
Åtgärderna ska vara fackmannamässigt utförda och dokumenterade.
Dokumentationen ska visa att åtgärderna är utförda och kan t ex bestå av intyg
från fackman över genomförd åtgärd, kvitton över inköpta föremål/utrustning
eller av bilder på genomförd åtgärd.
Dokumentationen från åtgärderna ska ha kommit in till miljö- och
räddningstjänstnämnden senast 30 november 2016.
2. Efter att åtgärderna är vidtagna ska Victoria Park mäta temperaturen i minst
ett sovrum på övervåningen och ett sovrum på nedervåningen i lägenheten.
Temperaturmätningen ska ske under minst sju dagar i juli 2017 och resultatet
ska dokumenteras.
Dokumentationen från temperaturmätningen ska ha kommit in till miljö- och
räddningstjänstnämnden senast 11 augusti 2017.
Beslutet om föreläggande förenas med vitesbelopp:
Punkt 1: 20 000 kronor om dokumentationen från åtgärderna inte lämnats till miljöoch räddningstjänstnämnden i tid.
Punkt 2: 5 000 kronor om dokumentationen från temperaturmätningen inte lämnats
till miljö- och räddningstjänstnämnden i tid.
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 3§, 9 kap 3 och 9§§, 26 kap 9 och 21§§ miljöbalken
och med särskild hänvisning till punkt 1 i 33§ i förordning (1998:899) om miljöfarlig
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verksamhet- och hälsoskydd samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17).

Skäl för beslutet
Bedömningsgrunder för vårt beslut

Enligt 2 kap 3 § i miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten/åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet/åtgärd
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap 3 § miljöbalken en störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som
inte är ringa eller helt tillfällig.
Enligt 9 kap 9 § miljöbalken ska bl.a. bostäder brukas på ett sådant sätt att olägenheter
för människors hälsa inte uppkommer och ägare till berörd egendom ska vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja
olägenheter för människors hälsa.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av miljöbalken ska följas.
Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövare
att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt 33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en
bostad i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa särskilt ge
betryggande skydd mot bl.a. värme, kyla och drag.
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS
2014:17) bör den operativa temperaturen inomhus inte varaktigt överskrida 24
°C. Under sommaren bör den operativa temperaturen inomhus inte varaktigt
överskrida 26 °C.

Bedömning

Miljökontoret har mätt temperaturen i Stefan och Maria Wädels lägenhet mellan den 4
och 11 maj 2016. Mätningen visade att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) överskreds och därför föreligger olägenhet
för människors hälsa enligt miljöbalken.
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Medeltemperaturen under hela mätperioden var 25,8 °C men som synes av
temperaturkurvan i figur 1 i bilagan, var temperaturen klart över 26 °C under andra
halvan av mätningen och visade de två sista dagarna av mätningen dessutom toppar
över 28 °C.
Fastighetsägaren Victoria Park har vidtagit flera åtgärder men de har inte varit
tillräckliga för att riktvärdena i FoHMFS 2014:17 ska uppfyllas. Fastighetsägaren har
också angett att man fortfarande arbetar med att hitta lösningar.
Ärendet har pågått under en lång tid. För att olägenhet för människors hälsa till
följd av för hög inomhustemperatur inte ska fortsätta under en ännu längre tid
bedömer miljö- och räddningstjänstnämnden att det är befogat att förelägga
fastighetsägaren om att vidta åtgärder och att förena föreläggandet med vite.

Ärendet
Stefan Wädel ringde till miljökontoret den 19 februari 2016 och berättade att det var
varmt i lägenheten. Han berättade att det i övervåningens två rum var 25,5 °C
respektive 24,5 °C.
Samma dag skickades ett brev till hyresvärden Victoria Park där de informerades om
klagomålet och ombads svara vilka åtgärder som de planerade att utföra.
Victoria Park kontaktade miljökontoret den 14 mars 2016 och berättade att
termostater bytts i lägenheten den 23 februari 2016. De bedömde att problemet var
strålningsvärme och att de inte kan göra något mer åt det. Tidigare har även solfilm
satts upp på fönstren på övervåningen i lägenheten.
Stefan Wädel ringde den 18 mars 2016 och berättade att läget är oförändrat, ingen
förbättring. Termostater byttes inte enligt Stefan, eftersom de som kom och skulle
byta termostaterna sa att det var onödigt eftersom elementen ändå inte var igång.
Miljökontoret besökte lägenheten den 22 mars 2016. Vid besöket mättes
lufttemperaturen på övervåningen som visade 24,2-24,4 °C. Vid besöket placerades
även en temperaturlogger som mätte temperaturen under ett dygn i ett sovrum på
övervåningen. Medeltemperaturen under mätningen var 22,9 °C.
Utomhustemperaturen var ca +4 °C.
Den 5 april 2016 ringde Stefan Wädel till miljökontoret och berättade att det
fortfarande var varmt i lägenheten.
Den 7 april 2016 ringde Victoria Park till miljökontoret och berättade att ett antal
åtgärder hade utförts. Temperaturen på tilluften hade sänkts från 22 till 20 °C,
oisolerade rör i undercentralen under lägenheten hade isolerats, en fläkt i
undercentralen som tidigare varit avstängd var nu igång och ventilationen i lägenheten
hade ökats. Victoria Park berättade att de inte vet varför lägenheten är varm trots
detta. Framförallt inte varför övervåningen blir varm, det borde inte ha koppling till
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undercentralen. Victoria Park berättade att de har kontakt med konsulter men vet inte
vad som kan göras mer.
Miljökontoret kontaktade Stefan Wädel den 21 april 2016 för att fråga om någon
förbättring skett efter åtgärderna. Det hade det inte enligt Stefan.
Mellan den 4 och 11 maj 2016 mätte miljökontoret temperaturen i lägenheten, se
under rubriken "Temperaturmätning" nedan.
Den 23 maj 2016 kontaktade miljökontoret Victoria Park för att meddela resultatet av
mätningen och efterfråga vilka ytterligare åtgärder som de planerade göra.
Victoria Park svarade den 2 juni 2016 att de fortfarande arbetar med frågan.
Den 6 juni 2016 kontaktade Stefan Wädel miljökontoret och berättade att problemen
kvarstår och att temperaturen i det ena sovrummet på övervåningen varit över 30 °C
sedan en vecka tillbaka.

Temperaturmätning

Miljökontoret genomförde en loggning av temperaturen i lägenheten mellan den 4 och
11 maj 2016. En CA 1510 logger användes för att mäta lufttemperaturen under en
vecka. Loggen placerades på sängbordet i det ena sovrummet på övervåningen.
Medeltemperaturen under mätningen var 25,8 °C. Temperaturen var klart över 26 °C
under andra halvan av mätningen och visade de två sista dagarna av mätningen toppar
över 28 °C. Maxtemperaturen utomhus var mellan 17-25 °C under mätningen. Se
bilaga för temperaturkurva och mer information om mätningen.

Föreläggande

Mot bakgrund av temperaturmätningen beslutade miljö- och räddningstjänstnämnden
den 10 juni 2016 att förelägga Victoria Park att åtgärda inomhustemperaturen.
Dokumentationen från åtgärderna skulle ha lämnats till miljökontoret senast 29 juli
2016.

Föreläggande med vite

Eftersom ingen dokumentation enligt föreläggandet daterat 10 juni 2016 har
kommit till miljökontoret beslutar nu miljö- och räddningstjänstnämnden att
förelägga Victoria Park att åtgärda inomhustemperaturen och förena
föreläggandet med vite.
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Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
__
Beslutet skickas till Victoria Park Stenby AB
Bilagor: Delgivningskvitto och Hur man överklagar
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MRN/2016:105

§ 83
Nyfors 1:19 - Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten - Tullkammaren
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap. § 2 alkohollagen till Jobb i Mälardalen AB, org.nr 556960-8036.
Beslutet avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra
jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Tullkammaren, Kyrkogatan 20, 633 20
Eskilstuna.
Serveringstid Kl. 11:00 - 01:00.

Skäl till beslut
Jobb i Mälardalen AB, org.nr 556960-8036 har under utredningen visat sig vara
lämplig ur ekonomisk synvinkel att bedriva servering av alkoholdrycker. Vad avser
bolagets företrädares personliga lämplighet finns ingen anmärkning mot deras vandel.
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang
Tullkammaren.
Då bolaget uppfyller kraven om servering i 8 kap alkohollagen finns inget hinder att
utfärda serveringstillstånd enligt ansökan.

Ärendet
Utredning
Jobb i Mälardalen AB, org.nr 556960-8036, nedan kallat bolaget har lämnat in
en ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker på restaurang Tullkammaren, Kyrkogatan 20, 633 20
Eskilstuna.
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I ärendet aktuella bestämmelser
Enligt 1 kap. 1 § alkohollagen framgår att det för servering av spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs ett tillstånd av den kommun där
serveringsstället är beläget.
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller i förening, företag eller slutet sällskap. Tillstånd kan avse
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd).
Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle).
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd
till sådan servering måste den sökande uppfylla högt ställda krav på lämplighet.
Enligt 8 kap. 12 § 1 stycket får serveringstillstånd meddelas endast den som
visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
och omständigheterna i övrig är lämplig att utöva verksamheten, samt att
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som uppställs i
alkohollagen.
Av förarbetena till alkohollagen (prop.2009/10:125) framgår även att särskild
hänsyn ska tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina
skyldigheter gentemot det allmänna. Brott med anknytning till rörelsen,
narkotikabrott, trafikonykterhetsbrott, våldsbrott, diskrimineringsbrott samt
ekonomisk brottslighet är särskilt graverande för den sökandes lämplighet.
Av förarbetena (prop. 1994/95:89) framgår att även en misstanke om brottslig
verksamhet kan leda till att ett serveringstillstånd vägras den sökande.
Bolaget
Bolaget som bildades 2014-02-04 är registrerat hos Bolagsverket som ett privat
aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor fördelat på 500 aktier.
Enligt den fastställda bolagsordningen skall bolaget syssla med integration,
rehabilitering, språkutbildning, utbildning i sociala och kommunala frågor, restaurant,
café samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot och ägare av 500 aktier är Nalinda Paengdee 790623-4583.
Extern firmatecknare är Benny Högman 570823-1658
Firman tecknas av styrelsen.
Kunskapsprov
Benny Högman har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat.
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Serveringsställe och verksamhet
Restaurangen ligger i det gamla tullhuset vid busstationen där det tidigare varit
ett café. Målgrupp är lunchgäster, minnesstunder, födelsedagar samt andra
sällskap som vill boka in sig för mat och dryck.
Serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning och har ett kök där det
går att bereda och laga den mat som deras meny omfattar.
Hyreskontrakt samt finansiering av verksamheten har presenterats i ansökan.
Remisser
Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket
och Kronofogden. Av remissyttranden har inget framkommit som talar emot
att serveringstillstånd ska kunna meddelas.
Övrigt
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang
Tullkammaren.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
__
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MRN/2016:90

§ 84
Remissvar - revidering av Kulturpolitisk
handlingsplan, KSKF/2016:347
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden avstår från att yttra sig när det gäller förslaget till
Kulturpolitiskt handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern 2016 - 2021.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till
Kulturpolitisk handlings plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021.
Den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans har utvärderats och
reviderats i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet
under 2015 och 2016.
Det reviderade kulturpolitiska handlingsplanen ger den huvudsakliga inriktningen som
ska vara vägledande för kommunkoncernens arbete med kultur. Förslaget till plan
tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande
åren.
Miljö- och räddningstjänstnämnden bedömer att man i sak inte har något att tillföra till
remissen och väljer att inte yttra sig.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__
Beslutet skickas till kommunstyrelsen
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MRN/2016:92

§ 85
Remissvar - revidering av Idrottspolitisk
handlingsplan, KSKF/2016:348
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
idrottspolitiskt plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016 - 2021.

Särskilt yttrande
Per-Olof Eriksson (L) lämnar särskilt yttrande. Bilaga A.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till
Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021.
Den idrottspolitiska handlingsplanen ”Eskilstuna rör sig” har utvärderats och
reviderats i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet
under 2015 och 2016.
Det reviderade idrottspolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska vara
vägledande för kommunkoncernens arbete med idrott och motion. Förslag till plan
tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande
åren.
De övergripande idrottspolitiska målen för perioden som anges i remissen är:
•

Alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha samma möjligheter att utöva idrott
organiserat eller på egen hand. Det ska ske oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller
socioekonomisk status

•

All idrottsverksamhet för flickor och pojkar i Eskilstuna kommun ska vara
förenlig med FNs konvention om barns rättigheter.
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Planen är indelad i sex delområden med delmål. Miljö- och räddningstjänstnämnden
vill gärna lyfta två viktiga ställningstaganden. Det första gäller att utforma skolgårdar
så att de stimulerar till lek, spontan rörelse och idrott. Det känns angeläget att precis
som planen föreslår ha en ambition i utformandet av skolgårdarna som annars riskerar
att gradvis försämras av snabba behov av utbyggda lokaler och konkurrerande
intressen.
I planen finns också en ambition att miljödiplomera anläggningar. Att miljödiplomera
innebär i sig inte att anläggningarna är miljövänliga. Däremot sätter man igång en
process i en riktning. Det innebär ett stort symbolvärde att arbeta systematiskt med
miljöfrågor i anläggningar som möter många människor, inte minst barn och unga.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__
Beslutet skickas till kommunstyrelsen
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MRN/2016:101

§ 86
Rättegångsfullmakter för jurister
Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Anna Forsberg, Anders Skåål, Göran Heldesten och Matilda Gärd, att i
domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i varje avseende
anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I fullmakten ingår även rätt
att förkasta eller anta förlikning eller ackord.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna att förordna annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Ärendet

Ledning och samordning av kommunens juridiska verksamhet handhas av
kommunstyrelsen, som till sitt förfogande har chefsjuristen på
kommunledningskontoret och stadsjuristerna på konsult och uppdrag. Med anledning
av nyanställning av jurister behöver ny rättegångsfullmakt utfärdas.
Kommunens nämnder och bolag har egen processbehörighet. Vill nämnder och bolag
använda sig av juristerna som ombud behöver varje nämnd och bolag fatta beslut om
rättegångsfullmakt. Fullmakten ger behörighet för juristerna att företräda kommunen
genom nämnden i domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten att agera i det
enskilda ärendet bestäms av nämnden.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__
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MRN/2016:23

§ 87
Ny ledamot i miljö- och räddningstjänstnämndens
arbetsutskott
Beslut
Nämnden beslutar att arbetsutskottet ska ha följande ledamöter och ersättare:
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Geerth Gustavsson (S)
Ulf Ståhl (M)
Alar Kuutmann (V)
Margaretha Westermark (C)
Marianne Jonsson (S)

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Eva-Lena Plantin (S)
Björn Larsson (S)
Bernt-Åke Edlund (M)
Håkan Linnskog (M)
Ronny Ilhag (MP)

Nämnden och dess arbetsutskott sammanträder på tider som beslutades 14
oktober 2015. När ordinarie ledamot i arbetsutskottet har förhinder kallas
ersättare i den ersättningsordning som kommunfullmäktige har bestämt.

Ärendet
Eftersom Anne-Louise How Ling (M) avsagt sig sitt uppdrag i miljö- och
räddningstjänstnämnden har Håkan Linnskog (M) ersatt henne som ersättare i
nämndens arbetsutskott.
Miljö- och räddningstjänstnämnden består nu av följande ledamöter:
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Geerth Gustavsson (S)
Ulf Ståhl (M)
Alar Kuutmann (V)
Margaretha Westermark (C)
Marianne Jonsson (S)
Hans Rosengren (S)
Eva-LenaPlantin (S)
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Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Björn Larsson (S)
Bernt-Åke Edlund(M)
Håkan Linnskog (M)
Paola Drago Moneus (M)
Ronny Ilhag (MP)
Per-Olof Eriksson (FP)
Fredrik Holmqvist (SD)
Pär Karlsson (SD)

Ersättare:
Susanne Pettersson Graff (S)
Michaela Wallbom (S)
Manar Albanaa (S)
Rafael Wiesnewski (M)
Victor Claesson (FP)
Alara Shwan Taher KD)
Andreas Rudin (SD)
Arbetsutskott:
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Geerth Gustavsson (S)
Ulf Ståhl (M)
Alar Kuutmann (V)
Margaretha Westermark (C)
Marianne Jonsson (S)

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Eva-Lena Plantin (S)
Björn Larsson (S)
Bernt-Åke Edlund (M)
Håkan Linnskog (M)
Ronny Ilhag (MP)

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall.
__
Beslutet skickas till nämndens ledamöter
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MRN/2016:104

§ 88
Delårsrapport 2 för 2016
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker den redovisade
delårsrapporten för perioden januari-augusti 2015.

Ärendet
Kommunens förvaltningar upprättar delårsrapporter för perioden januari augusti samt prognos för helår med kommentarer. Arbetet är inriktat på
helårsprognosen men innehåller även ett periodiserat resultat.
Redovisningen av ekonomiskt resultat och målområden enligt verksamhetsplan
och årsplan 2016 görs i Stratsys.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens delårsrapport.
__
Beslutet skickas till kommunstyrelsen
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MRN/2016:2

§ 89
Delegationsärenden 2016
Listorna över delegationsbeslut från 3 augusti 2016 till och med 6 september
2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:
Charlotte Lindberg
Sabine Hedlund
Henrik Johnsson
David Hultman
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektör:
Gustav Helander
Maria Hansson
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av enhetschefer/miljöinspektörerna:
Viktor Kärvinge
Anton Andreasson
Andreas Rosen
Gustav Helander
Robert Grip
Magdalena Goczkowska
Lisa Wall
Carl Bylund
Ylva Jonasson
Daniel Nordstrand
Kristina Pers
Linda Westerberg
Maria Lindberg
Yasmin Qais Albazaz
Maria Hansson
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Daniel Nordstrand
Cecilia Rosén
Erika Andersson
Hanna Rehn
Anna Lindberg Jansson
Lena Hansen
Veerle Vantomme
__
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§ 90
Informationsärenden 2016
Lars Lagebo informerade om dödsbranden på Bellmansgatan.
Peter Jensen-Urstad berättade om vindkraftverken i Kafjärden.
Lars Lagebo informerade om nya räddningsledare.
Lars Lagebo presenterade samarbetet RÄDDSAM-Mälardalen, före detta SMEprojektet.
Tobias Erdsjö berättade om DRH – dynamisk resurshantering, ett nytt sätt att larma
ut.
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§ 91
Extra ärende: Kjula-Åstorp 2:1 - Eskilstuna Logistik
och Etablering Aktiebolags ansökan om förlängd
igångsättningstid för Eskilstuna flygplats (mark-och
miljödomstolens dnr M3659-16)
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Yttrande
Nämnden bedömer att det är rimligt att bolaget får förlängd igångsättningstid till den
31 december 2019. Detta i och med att det inte framkommit några uppgifter om att
verksamhetens miljöpåverkan skulle vara förändrad i förhållande till den tidigare
prövningen. Det bör dock tydliggöras i domstolens beslut exakt vilka åtgärder som
ingår i igångsättningstiden och vad som sker med tillståndet om hela eller delar av
åtgärderna inte utförs inom utsatt tid. Det bör exempelvis tydliggöras om det totala
antalet flygrörelser då begränsas och vad begränsningen innebär i förhållande till typ
av flygplan (lätta, medeltunga, tunga).
Nämnden vill även i sammanhanget framföra att tillståndet för verksamheten är 10 år
gammalt, vilket innebär att det enligt 24 kapitlet 5 § miljöbalken kan vara lämpligt att
pröva om tillståndet med tillhörande villkor. T.ex. har det under 2015 kommit en
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, som kan vara lämplig att ta hänsyn
till i tillståndet.

Ärendet
Eskilstuna flygplats har ett tillstånd för sin verksamhet som meddelades av
miljödomstolen den 29 juni 2006. Tillståndsbeslutet anger att flygplatsen får bedriva
civil flygverksamhet där antalet flygrörelser max får uppgå till 27 400 st per år. Beslutet
anger även att tillståndet inbegriper de anläggningar och de åtgärder som har beskrivits
i ansökan och som där anges behövas för att verksamheten ska kunna drivas fullt ut.
Det gäller t.ex. förlängning och breddning av rullbanan, byggande av terminalområde
m.m., d.v.s. en utbyggnad av flygplatsen.
I tillståndet finns det också en reglering om igångsättningstid. Det anges att de
lovgivna åtgärderna ska ha vidtagits och verksamheten satts igång före den sista juni
2016.
Igångsättningstiden har nu passerats och några av de åtgärder som omfattades av
igångsättningstiden har inte utförts. Det gäller t.ex. förlängning och breddning av
rullbanan.
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Strax innan igångsättningstiden passerades lämnade flygplatsen in en ansökan om
förlängd igångsättningstid från den 30 juni 2016 till den 31 december 2019. Av
ansökan framgår det att en utbyggnation av Svealandsbanan och anslutning till
flygplatsen har setts som en förutsättning för att tillståndet ska kunna nyttjas fullt ut.
Då det varit oklart med Svealandsbanans utbyggnation har flygplatsen inte gått vidare
med att bygga ut sitt område.
Svealandsbanan har nu börjat byggas ut och att flygplatsen räknar med att en
anslutning till flygplatsen blir möjlig. Flygplatsen vill därför börja bygga ut sitt område
och ansöker om en förlängning av igångsättningstiden.

Yrkanden

Geerth Gustavsson (S), Fredrik Holmqvist (SD) och Alar Kuutmann (V) yrkar bifall
till miljökontorets förslag.
Yttrandet sänds till: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
Yttrandet ska vara domstolen tillhanda senast den 12 oktober 2016.
__
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