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§ 92
Protokollsjustering
Beslut
Paola Drago Monéus (M) utses att justera dagens protokoll.
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MRN/2016:115

§ 93
Yttrande med anledning av NCC Industry ABs
ansökan om tillstånd till bortledning av grundvatten
med mera på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81 (mark
och miljödomstolens mål nr M 4043-16)
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden (nedan kallad nämnden) lämnar följande yttrande:

Yttrande
Nämnden anser inte att ett slutyttrande kan lämnas på grund av att exempelvis
nedanstående punkter bedöms saknas i bolagets ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning.
1. Nämnden bedömer att det är viktigt att uttryckligen nämna att en
energikrävande rundpumpning inte är den enda viktiga anledningen till varför
infiltration söderut, uppströms bergtäkten, är olämplig. Det har bedömts att
infiltrationen på den platsen även kunde initiera och/eller intensifiera
grundvattenframträngning till närliggande sommarstugeområde vid
Dammsäng, vilket kunde leda till olägenheter för närboende. Detta går att läsa
under punkt 2.5.1 i Swecos rapport med den hydrogeologiska beskrivningen.
Det är en slutsats som Sweco har gjort i samband med undersökningar utförda
under år 2015 med anledning av översvämningar främst väster om och sydväst
om Dammsäng som inträffade i samband med att infiltrationen togs i bruk.
För att mark- och miljödomstolen ska kunna göra en bra avvägning, är det
viktigt att dessa undersökningar bifogas ansökan.
2. Motexpertis med stöd av t.ex. SGU bör utföras för att verifiera att gjorda
undersökningar och bedömningar har lett till relevanta slutsatser om riskerna
med bortledning av dylika stora mängder vatten.
3. Bolaget nämner att noggrann uppsikt kommer att ske på förhållandena
nedströms då maximal pumpning kommer att ske (se under punkt 6.3 i den
tekniska beskrivningen). Med en maximal pumpning menas ca 30 l/s, vilket
innebär 108 m3/h. Det stora flödet är dessutom tänkt att genomföras initialt
när nya rampen ska tömmas helt för att möjliggöra losshållning. Nämnden
bedömer att det inte finns tillräckligt identifierat i inlämnad ansökan vilka
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förhållandena som bolaget kommer att ha uppsikt över är innan pumpningen
påbörjas. På det underlaget som lämnats in gör nämnden även bedömningen
att pumpningen inte bör ske med ett maximalt flöde initialt, utan att flödet
succesivt bör ökas samtidigt som noggranna kontroller utförs.
4. Det diket som vattnet ska släppas till går genom ett aktivt jordbrukslandskap
vars avvattning av åkermarken bygger på vattenståndet i diken. Bolaget har
inte utrett om en höjning av vattennivån i diket kan innebära en försenad
vårsådd då vattnet eventuellt blir stående längre på åkern.
5. Ansökan saknar en utredning som visar om det finns rätta förutsättningar för
att ersätta de bergsborrade brunnar med nyanlagda brunnar vid eventuell
skada.
6. Enligt bolaget kommer en ny sedimenteringsbassäng att behöva anläggas på
lämplig plats när täkten drivits så pass långt i västlig riktning att ”gamla
rampen” hamnar för nära det område som ska losshållas (se under punkt 5.1 i
den tekniska beskrivningen). Nämnden bedömer att det är viktigt att redan nu
utreda vilka alternativa placeringar som kan tänkas bli aktuella så att avledning
av vattnet genom den nya bassängen sker på ett energieffektivt sätt. Den
turordning resterande berg ska sprängas loss kan behöva anpassas efter
bassängens placering.
7. Nämnden saknar en bedömning kring huruvida det är skäligt att bryta ner till
+10 meter när utredning visar att risk finns att de bergborrade brunnarna
skadas. Frågor som bör belysas är t.ex. följande: Vad förloras för att stanna av
tidigare och inte losshålla till ända ner till + 10 som man tidigare ansökt om?
Vid vilken nivå man måste stanna för att skydda brunnarna?
8. Nämnden delar inte bolagets bedömning om att kväverening inte ska ske. Det
bör åtminstone utredas hur en kväverenings skulle kunna genomföras och vad
kostnader kontra nytta av denna är. Det finns angivet att de rester av kväve
som kan förekomma i utgående vatten från täkten inte är i den omfattningen
att det kan påverka åtgärdsmålen eller motverka målet god kvalitet i
recipienten. Vattnet kommer dock att ledas genom ett jordbrukslandskap, där
jordbrukarna arbetar aktivt med att minska sina utsläpp av kväve och fosfor,
bolaget bör göra detsamma.
9. I tidigare tillståndsansökan beräknade bolaget att 12 000-15 000 m3 vatten/år
skulle behöva pumpas till infiltrationsanläggningen när brytningen nått
planerad täktbottennivå +10 m. Miljökonsekvensbeskrivningen anger att
medianvärdet för inläckage från berget förväntas vara kring 0,6 l/s. Vilket
ligger i samma storleksordning som den tidigare uppskattningen av inläckage
som gjorts inom ramen för tillståndsansökan för täkten (0,4 l/s). För inläckage
från ås gäller 5 l/s. Det anges inte vad det låg på i tidigare tillståndsansökan.
Av den tekniska beskrivningen framgår att ca 535 m3/dygn måste pumpas,
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vilket innebär att tidigare beräknad årsvolym på ca 15 000 m3 vatten uppnås
redan efter 28 dygn. Nämnden saknar en redovisning varför tidigare och
nuvarande siffror skiljer sig åt.
10. Alternativa lösningar berörs till viss del, nämnden saknar beskrivning av
alternativet att losshålla under grundvattenytan.
Med anledning av ovanstående bedömer nämnden att det hade varit önskvärt att få
handlingarna i en kompletteringsrunda. Om mark- och miljödomstolen fattar ett
beslut i ärendet vill nämnden att följande tas i beaktande gällande tillstånds- och
villkorsskrivning:
11. Kontrollprogramet bör villkoras med minst de punkter som Sweco tar upp
under punkt 6 i sin rapport med den hydrogeologiska beskrivningen. Samt
med kontrollpunkter som berör det bolaget nämner om att noggrann uppsikt
kommer att ske på förhållandena nedströms då maximal pumpning kommer
att ske. Dessa förhållanden bör vara noggrant identifierade och
dokumenterade i ett kontrollprogram innan pumpningen påbörjas.
12. Kontrollprogramet bör tas fram och inges till tillsynsmyndigheten senast 1
månad innan bortledningen av vatten påbörjas. Kontrollprogrammet bör
revideras i enlighet med de faktiska förhållandena och inges till
tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter påbörjad bortledning av vatten. Ett
sådant villkor som reglerar kontrollprogrammet syftar inte enbart till att
möjliggöra en bedömning av om villkoren följs men markerar även vikten av
kontroller i syfte att tidigt upptäcka riskerna med verksamheten.
13. Det bör villkoras om att pumpningen inte ska ske med ett maximalt flöde
initialt, utan att flödet succesivt bör ökas samtidigt som noggranna kontroller
utförs.
14. En skada på en bergsborrad brunn behöver inte alltid innebära att det uppstår
en akut vattenbrist utan skadan kan också innebära en nedsatt brunnskapacitet
så att vattnet inte är tillgängligt i den omfattning som det var innan skadan.
Sådan nedsatt brunnskapacitet som inte direkt leder till en akut vattenbrist bör
också avhjälpas av bolaget. Detta bör regleras i villkoren. För att på sakliga
grunder kunna konstatera en nedsatt brunnskapacitet är det nödvändigt att
kontrollprogrammet innefattar kontinuerliga vattennivåmätningar i berörda
brunnar. Dylika kontinuerliga vattennivåmätningar kan genomföras med hjälp
av en tryckmätare, se under punkt 6.1 i Swecos rapport med den
hydrogeologiska beskrivningen.
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Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har fått en kungörelse från mark- och
miljödomstolen gällande att NCC Industry har ansökt om tillstånd till bortledning av
grundvatten m.m. på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81. Verksamheten uppges beröra
fastigheterna Heby 1:10, Kjula-Blacksta 1:14 och Kjula-Blacksta 1:80. Synpunkter med
anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas in skriftligt till
mark- och miljödomstolen.
Samråd har skett med Länsstyrelsen i Södermanlands län, miljö- och
räddningstjänstförvaltningen i Eskilstuna kommun, de enskilda som kan förväntas bli
berörda av verksamheten, statliga myndigheter, allmänhet samt berörda
organisationer.
NCC Industry AB har ett tillstånd för sin verksamhet som meddelades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län den 19 juli 2006. Tillståndsbeslutet anger att
verksamheten får bedriva berg- och grustäktverksamhet samt återvinning av avfall på
fastigheten Kjula-Blacksta 1:81. Uttaget som tillåtits är ett uttag av totalt 7 000 000 ton
bestående av 6 500 000 ton berg och 500 000 ton grus och sand till och med den 31
juli 2031. Det årliga uttaget har beslutats till maximalt 300 000 ton. Tillstånd har även
lämnats till mottagning, krossning, sortering och utlastning av returasfalt, betong och
tegel omfattande totalt 45 000 ton per år.
Den ansökan som bolaget nu har lämnat in rör en ansökan enligt 11 kapitlet
miljöbalken för bortledning av grundvatten, ändring av tillståndsgiven täktverksamhet
enligt 9 kapitlet miljöbalken samt därmed sammanhängande ändring av täkttillståndets
villkor 11. Bolaget har lämnat yrkanden på att mark- och miljödomstolen ska meddela
tillstånd för att leda bort allt inläckande grundvatten med maximalt 180 000 m3 per år
och i övrigt utföra och bibehålla de anläggningar som erfordras för verksamhetens
bedrivande. Bolaget yrkar även på att domstolen medger ändring av villkor 11 ”Vatten
som avleds skall passera en sedimenteringsbassäng för avskiljning av slam och olja.
Uppehållstiden i bassängen skall som riktvärde och månadsmedelvärde uppgå till
minst 8 timmar och ytbelastningen skall som riktvärde och månadsmedelvärde
underskrida 0,2 m3/m2h. Vattnet skall därefter avledas till en infiltrationsanläggning.”

Yrkanden

Geerth Gustavsson (S) och Ronny Ilhag (MP) yrkar bifall till miljökontorets förslag till
yttrande.
__
Beslutet skickas till: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
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MRN/2016:114

§ 94
Reviderad taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och
strålskyddslagen
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringar av taxa för miljöbalkens,
livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde i Eskilstuna kommun. Den
reviderade taxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2017.

Motiv till revidering
Anledningen till revideringen är först och främst att vår riskbaserade taxa för tillsyn
enligt miljöbalken har varit svår att tillämpa fullt ut när det gäller
erfarenhetsbedömning. Det har funnits ett för stort utrymme för subjektiva
bedömningar. För att tillämpningen av taxan ska bli mer likvärdig har vi därför helt
tagit bort erfarenhetsbedömningssteget.
Nämnden har för varje kalenderår haft möjlighet att besluta om att höja timavgiften,
och därigenom även de fasta avgifterna, med en procentsats som motsvarat de 12
senaste månadernas förändring i KPI (Konsumentprisindex). KPI har inte alls speglat
de faktiska kostnadsförändringarna för verksamheten. Sveriges Kommuner och
Landsting rekommenderar nu PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) som är ett
index avsett att användas av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser. Därför förslås en övergång till PKV. I och med att
besluten fattas vid ett och samma tillfälle föreslås att beslutet också innefattar en
höjning av timavgiften till 937 kr för miljöbalken och 1 110 kr för livsmedelslagen.
Höjningen motsvarar den indexuppräkning på 3 % som SKL redovisade den 4:e
oktober.
Några mindre förändringar har utförts i samband med revideringen av taxan.
Förändringarna har framförallt gjorts beträffande avgiftsklasser för att bättre anpassa
taxan till tillsynsobjektens faktiska tillsynsbehov i tid.
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Beskrivning av revideringar
Ändringarna i taxan är markerade med ett streck i vänstermarginalen. Nedan finns en
beskrivning av ändringarna:

Förändringar i taxebestämmelserna
•

§ 7. Klargörande om att avgift tas ut för varje kvarts nedlagd handläggningstid.
Någon sådan reglering har inte funnits tidigare och är ett stöd för vår
debitering. Höjning av timavgiften med 3 % vilket betyder 937 kr för
miljöbalken och 1 110 kr för livsmedelslagen.

•

§ 8. KPI (Konsumentprisindex) ersätts med PKV (Prisindex för kommunal
verksamhet) enligt förslag från SKL.

•

§ 29. Erfarenhetsbedömningssteget tas bort.

•

§ 31 Hänvisning sker till taxebilaga 3 istället för bilaga 2.

Taxebilaga 1
•

Handläggning av köldmedierapporter. Det fanns tidigare tre olika fasta avgifter
som låg på 1, 1,5 respektive 2 timmar. Dessa bantas nu till en avgift som ligger
på 1,5 timmar, vilket bättre bedöms matcha tillsynsbehovet. Detta ökar
intäkterna med ca 84 400 kr.

•

Ny fast avgift vid beslut till renhållningsorganisationens privatkunder som har
fått ett negativt besked på sin begäran om sopdispens för hushållsavfall.
Avgiften blir 1 timma. Årligen hanteras 1-2 ärenden.

Taxebilaga 2
•

Text och tabeller om erfarenhetsbedömning (inklusive premiering) tas bort.
Riskbedömningstabellen anpassas utifrån att erfarenhetsbedömningen
försvinner.

•

Inklassningen för strandbad förändras genom att byta avgiftsklass från 2
timmar till 1,5 timmar för att bättre matcha tillsynsbehovet per år. Minskar
intäkterna med 10 310 kr.

Taxebilaga 3
Ändring av avgiftsklasser för följande branscher:
•

Plastindustri 25.50-1. Ändring av avgiftsklass från 7 till 6. Sänkning med 3
timmar/objekt. Berör ca 2 objekt.
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•

Betongindustri 26.110. Ändring av avgiftsklass från 6 till 5. Sänkning med 1
timme/objekt. Berör 1 objekt.

•

Verkstadsindustri 34.80-1. Ändring av avgiftsklass från 9 till 7. Sänkning med 8
timmar/objekt. Berör 4 objekt.

•

Anläggning med förbrukning av lösningsmedel 39.50-1. Ändring av
avgiftsklass från 5 till 7. Ökning med 4 timmar/objekt. Berör 0 objekt.

•

Fordonstvättar 50.10-1. Ändring av avgiftsklass från 7 till 6. Sänkning med 3
timmar/objekt. Berör 6 objekt.

•

Fordonstvättar 50.10-2. Ändring av avgiftsklass från 6 till 5. Sänkning med 1
timme/objekt. Berör 7 objekt.

Förändringarna görs framförallt för att anpassa taxan till tillsynsobjektens faktiska
tillsynsbehov i tid. När det gäller anläggningar med förbrukning av lösningsmedel görs
ändringen på grund av att det tidigare förmodligen skett en felskrivning i taxan.
Sammantaget medför ändringarna att antalet tillsynstimmar sänks med ca 64 timmar
vilket motsvarar 59 968 kr.

Taxebilaga 4
•

Text och tabeller om erfarenhetsbedömning (inklusive premiering) tas bort.
Riskbedömningstabellen anpassas utifrån att erfarenhetsbedömningen
försvinner.

Konsekvenser
Tanken med erfarenhetsbedömningen var att den skulle fungera som ett ekonomiskt
styrmedel genom att premiera de verksamheter som skött sig bra och genom att
extradebitera de verksamheter som hade många brister. Erfarenhetsbedömningen har
dock inte fungerat tillfredsställande i praktiken och tas därför bort. Möjligheten till att
sänka en avgift eller att extradebitera finns dock fortfarande kvar i de allmänna
taxebestämmelserna enligt ett mer beprövat sätt. Vi ser därför inte att borttagningen
av erfarenhetsbedömningen skulle påverka de totala intäkterna.
Övergången från KPI (Konsument prisindex) till PKV (Prisindex för kommunal
verksamhet) innebär att vårt index bättre harmoniserar med de faktiska
kostnadsförändringar som påverkar kommunal verksamhet. Taxan var tidigare
balanserad mellan KPI och LKI (lönekostnadsindex). När SCB (Statistiska
Centralbyrån) slutade rapportera LKI blev bara indexregleringen mot KPI kvar. Det
har inneburit att nämnden flera gånger varit tvungna att ta omräkningar av taxan till
kommunfullmäktige för beslut. Med PKV förväntas vi få en väl avvägd indexering
som i så fall kan fastslås genom beslut i nämnden.
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Övriga ändringar till exempel i avgiftsklasser bedöms enbart påverka intäkterna
marginellt.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
__
Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen
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§ 95
Taxa för räddningstjänstens externa tjänster
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fastställa revidering av taxan för räddningstjänstens
externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst samt en övergång från KPI till
PKV i och med 2017 års taxa.

Motiv till revidering
Nämnden har för varje kalenderår haft möjlighet att besluta om att höja timavgiften,
och därigenom även de fasta avgifterna, med en procentsats som motsvarat de 12
senaste månadernas förändring i KPI (Konsumentprisindex). KPI har inte alls speglat
de faktiska kostnadsförändringarna för verksamheten.
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu PKV (Prisindex för kommu-nal
verksamhet) som är ett index avsett att användas av kommuner som underlag vid
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Därför förslås en övergång till PKV i och med revideringen av taxan för 2017. Höjningen för 2017 motsvarar den indexuppräkning på 3 % som SKL redovisade den 4:e oktober.
Övergången från KPI (Konsument prisindex) till PKV (Prisindex för kommunal
verksamhet) innebär att vårt index bättre harmoniserar med de faktiska kostnadsförändringar som påverkar kommunal verksamhet. Taxan var tidigare balanserad mellan
KPI och LKI (lönekostnadsindex). När SCB (Statistiska Centralbyrån) slutade rapportera LKI blev bara indexregleringen mot KPI kvar. Det har inneburit att nämnden
flera gånger varit tvungna att ta omräkningar av taxan till kommunfullmäktige för
beslut.

Slutsatser
Med PKV förväntas vi få ett index som bättre speglar de faktiska kostnadsförändringarna. Det kommer innebära att nämnden framöver inte behöver ta omräkningar av
taxan till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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§ 96
Revidering av Eskilstuna kommuns riktlinjer för
alkoholservering
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa
nämndens revideringar av Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering.

Särskilt yttrande

Alar Kuutmann (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga A)

Motiv till revidering
Anledningen till revideringen är ett beslut från kommunfullmäktige (KSKF/2015:540)
som säger att miljö- och räddningstjänstnämnden ska ta fram ett förslag på reviderade
riktlinjer för alkoholservering. Revideringen ska ske för att anpassa riktlinjerna till den
nya ansvarsfördelningen mellan nämnderna sedan tillsynen enligt alkohollagen gick
över från socialnämnden till miljö- och räddningstjänstnämnden den 1 januari 2016.
Miljö- och räddningstjänstnämnden fick ytterligare ett uppdrag från
kommunfullmäktige som den 22 september 2016 biföll kommunstyrelsen svar på
motion om att tillåta uteservering året runt (KSKF/2015:597). Där föreslås miljö- och
räddningstjänstnämnden att i översynen av riktlinjerna för alkoholservering belysa
frågan om tillstånd för alkoholservering på uteserveringar året runt.

Beskrivning av revideringen
Innehållet i riktlinjerna är i stort sett detsamma som tidigare.
Den nya ansvarsfördelningen mellan nämnderna har ändrats i texten så att den
överensstämmer med nuvarande situation.
Barnperspektivet i riktlinjerna har stärkts genom att lägga till ordet barn i textstycken
där ungdomar redan omnämns. Det har även tillkommit text som lyfter att kommunen
har en ambition att minska exponeringen och tillgången av alkohol för barn- och
ungdomar.
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I samband med revideringen har det även gjorts förändringar avseende struktur och
språk i textinnehållet. Dessa ändringar har syftat till att göra materialet mer lättläst för
mottagaren. Det har även tagits bort, flyttats om eller lagts till text för att hålla
materialet uppdaterat med den verkliga handläggningsprocessen, kommunens ANDTplan med mera.

Yrkanden
Geerth Gustavsson (S), Ulf Ståhl (M) och Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till
miljökontorets förslag till beslut.
__
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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MRN/2016:107

§ 97
Remiss av förslag - Samarbete/samorganisering
mellan Torshälla och Eskilstuna (KSKF/2016:432)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden besvarar utredningen med följande yttrande.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 - i kompletteringar till Årsplan för
2016-2018 - att en utredning och analys avseende Torshälla Stad ska genomföras.
Syftet med utredningen beskrivs som att analysera och lämna förslag på hur Torshälla
Stads nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras med övriga
förvaltningar inom Eskilstuna kommun.
Utredningen har genomförts under våren 2016. Utredningen har belyst ett antal
perspektiv - likvärdig service och rättssäkerhet, processkvalitet och likartat arbetssätt i
kommunen, möjlig resurseffektivisering, kompetensförsörjning i en liten organisation,
närhet och lokal anknytning samt samverkan mellan verksamheter.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har nu beretts möjlighet att yttra sig över förslaget
till ”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna.
Fyra scenarier
Utredningen har utifrån identifierade utvecklingsområden utformat fyra olika förslag
som svarar upp mot de olika perspektiven på olika sätt.
1. Torshälla reform
Utveckling av nuvarande organisation.
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2. Barn och unga i fokus
Utveckling av en organisation med barn och unga i fokus.
3. Torshälla en del av fackförvaltningarna
Samorganisering med fackförvaltningarna.
4. Orten i centrum
Utveckling av nya arbetssätt för samverkan och samorganisering med
fackförvaltningarna men med fortsatt politisk styrning av Torshälla med fokus på de
frågor som är lokala och nära.
Utredningen har tagit ställning för det fjärde förslaget.
Förslaget i sammanfattning
1. En nämnd för Torshälla stad
2. Nämnden ges uppdraget att samordna och följa upp utvecklingen på orten samt de
kommunala verksamheterna
3. Nämndens ekonomiska ansvar koncentreras på de frågor som berör Torshälla som
ort - näringslivs-, förenings- och turismutveckling, kulturverksamheter samt frågor
som rör skötseln och utformning av Torshälla - t ex gator, parker och delar av
stadsbyggnadsfrågor.
4. Torshälla stads förvaltning avvecklas i sin nuvarande form
5. Respektive fackförvaltning ges uppdraget att utföra de kommunala åtagandena i
Torshälla
6. En samordnare utses med uppdraget att stödja nämnden samt att samordna arbetet
i Torshälla. Den tjänsten organiseras på kommunledningskontoret.
7. Respektive fackförvaltning utser personer som ges uppdraget att ansvara för
verksamheterna i Torshälla. Dessa utsedda personer deltar tillsammans med
samordnaren i en särskilt grupp för att följa och utveckla arbetet i Torshälla.
8. Efter kommunfullmäktiges beslut ges kommundirektören i uppdrag att genomföra
beslutet med inriktning att förändringarna är genomförda till 1 juli 2017.

Överväganden
Torshälla stads förvaltning har inte haft några uppdrag som annars tillhör miljö- och
räddningstjänstförvaltningens ansvarsområde. Det innebär att organisatoriskt kommer
förslaget inte att innebära någon skillnad mot tidigare och därmed inga nya åtaganden
för nämnden.
Nämndens tillsyn och kontroll påverkas i den mån att den med förslaget riktas mot en
kommunal huvudman istället för som tidigare två. Det kommer inte heller att innebära
några större förändringar i sak.

Yrkanden

Geerth Gustavsson (S), Alar Kuutmann (V) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
__
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

17(23)

2016-10-12

MRN/2016:113

§ 98
Investeringsbudget 2017 för inventarier
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer redovisad investeringsbudget för
inventarier för år 2017.
Per-Olof Eriksson (L), Pär Karlsson och Fredrik Holmqvist båda (SD) deltar inte i
beslutet.

Ärendet

Investeringsbudget för inventarier 2017:
Personlig skyddsutrustning och ny teknik (Räddningstjänsten) 700 000 kr
Passersystem brandstationerna (Räddningstjänsten)
500 000 kr
Möbler och mätutrustning (Miljökontoret)
200 000 kr
Totalt budgetår 2017
1 400 000 kr

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__
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§ 99
Preliminär verksamhetsplan 2017 Miljö- och
räddningstjänstförvaltningen
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker preliminär verksamhetsplan och budget
för 2017.

Reservationer

Per-Olof Eriksson (L) reserverar sig mot beslutet.
Ronny Ilhag (M) deltar inte i beslutet.
Alar Kuutmann (V) deltar inte i beslutet och lämnar egen verksamhetsplan.
Pär Karlsson och Fredric Holmqvist båda (SD) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Ronny Ilhag (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ärendet

Enligt anvisningar från kommunstyrelsen är verksamhetsplanen strukturerad utifrån
kommunfullmäktiges strategiska mål och uppdelad i verksamhetsprocesser med
processmål och ettåriga åtaganden. Dessa är indelade i hållbar utveckling, effektiv
organisation och budget. Nämndens verksamhetsplan sätter övergripande mål som
preciseras i lokala verksamhetsplaner.
Den slutliga verksamhetsplanen för 2017 kommer att fastställas vid nämndens
sammanträde i december samtidigt med de lokala verksamhetsplanerna.

Yrkanden

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Per-Olof Eriksson (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
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Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels hans egna bifall till
förvaltningens förslag och dels Per-Olof Erikssons (L) förslag om avslag till
förvaltningens beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Propositionsordningen godkänns av
nämnden.
__
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§ 100
Delegationsärenden 2016
Listorna över delegationsbeslut från 7 september 2016 till och med 27
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
Joakim Lundholm
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektör:
Gustav Helander
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
Daniel Nordstrand
Kristina Pers
Linda Westerberg
Maria Lindberg
Yasmin Qais Albazaz
Maria Hansson
Cecilia Rosén
Erika Andersson
Hanna Rehn
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Sida

21(23)

Lena Hansen
Helén Almberg
Eva Bohman
Katja Nesterinen
Delegationslistorna från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut angående personalärenden av
räddningschef/biträdande räddningschef:
Lars Lagebo
Tobias Erdsjö
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut angående personalärenden av förvaltningschef/enhetschefer:
Ulf Lindstrand
Anna Norberg
Sara Brutemark
__
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MRN/2016:3

§ 101
Ärenden för kännedom 2016
Nämnden lägger förteckningen daterad 12 september 2016 till handlingarna.

Förteckning
1. Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen har 17 augusti 2016 avvisat ett
överklagande angående ett föreläggande om bland annat rivning av trumma på
fastigheten Odlaren 1:93 och S:13 eftersom överklagandet kom in för sent till
domstolen.
2. Länsstyrelsen beslutade 6 september 2016 att ändra ett beslut om föreläggande om
försiktighetsåtgärder på fastigheten Torshälla 7:11 på så sätt att tidpunkten för när
åtgärden senast ska vara tidtagen bestämdes till 30 juni 2017.
3. Länsstyrelsen beslutade 8 september 2016 att återförvisar ett ärende till nämnden
för ny handläggning och upphäver samtidigt beslutet om att lämna klagomål utan
vidare åtgärd på fastigheterna Hammarby 19:1, Ramshammar 1:11 och
Sundbyholm 2:14. Ny handläggning av ärendet gäller utredning av vilka
försiktighetsmått som ska gälla mot Enwind AB. I ärendet har inte framkommit
sådana omständigeter som utgör skäl för länsstyrelsen att förbjuda verksamheten
med vindkraftverk. Yrkandet härom avslogs.
4. Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolens dom från 9 september 2016 avslår ett
överklagande från nämnden angående fastigheten Roddaren 1 föreläggande att
vidta åtgärder i lägenhet. I sak instämmer domstolen i länsstyrelsens bedömning.
Vad nämnden anfört i sitt överklagande föranleder inte annat. Länsstyrelsens
beslut från 16 maj 2016 står därför fast och nämndens beslut från 17 februari 2016
upphävs och återförvisas för fortsatt handläggning avseende på lämpliga åtgärder
för att dels komma till klarhet i varifrån röken kan härledas, dels vilka
utredningar/undersökningar eller andra åtgärder som i så fall är nödvändiga att
vidta.
5. Kommunstyrelens beslut från den 6 september §153 där de ger dispens från
reservatsföreskrifter inom naturreservat på fastigheten Jäders-Åsby 1:12 för
fortsatt grustäkt inom samma område. Dispensen är villkorad.
6. Länsstyrelsens beslut från 15 september 2016 där de avslår ett överklagande som
handlar om nämndens beslut från april 2016 om förbud och föreläggande om
åtgärder på fastigheten Tunafors 1:29.
7. Svea Hovrätt mark- och miljööverdomstolen 15 september 2016 där de inte ger
prövningstillstånd angående utdömande av vite vad gäller däck i naturen på
fastigheten Munkhammar 6:1 utan mark- och miljödomstolens avgörande står fast.
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MRN/2016:4

§ 102
Informationsärenden 2016
Förvaltningen hade ingen information att lämna.
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