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§ 113
Per-Olof Eriksson (L) utses att justera dagens protokoll.
---
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MRN/2017:80

§ 119
Ärendet ej behandlat.
---
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MRN/2017:141

§ 121
Rosenfors föreläggande om att söka tillstånd
Fastighet
Verksamhetsutövare
Anläggning/objekt
Organisationsnummer

LAGERSBERG 1:3
Eskilstuna kommun
Rosenforsdammen
212000-0357

Beslut
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen förelägger Eskilstuna kommun
(org nr 212000-0357) att


Ansöka om tillstånd för vattenverksamhet samt lagligförklaring av
anläggningen hos Mark- och miljödomstolen, gällande
Rosenforsdammen på fastigheten Lagersberg 1:3.

Ansökan ska inkommit till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast
18 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Beslutet är fattat med stöd av 11 kap. 9 § och 26 kap. 9 § miljöbalken
(1998:808).
Vår bedömning
Miljökontoret gör bedömningen att ni inte har de tillstånd som behövs för att reglera
ån vid Rosenforsdammen. Ett tillstånd med tydliga villkor behövs för en effektiv
reglering och tillsyn. Enligt gällande miljökvalitetsnorm för den aktuella delen av
Eskilstunaån behöver vattenkvalitén förbättras på så vis att vattenlevande organismer
kan ta sig upp och ner genom vattendraget. Rosenforsdammen är idag ett
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer.
Riksdagen har beslutat om miljömål där ett av målen är Levande sjöar och vattendrag.
Fragmentering av vattenmiljöer och brist på strömbiotoper behöver åtgärdas för att
miljömålet ska nås. Enligt Eskilstuna kommuns vattenplan 2015-2021 ska vandringshindren i Eskilstunaån åtgärdas för att bland annat den rödlistade fisken asp ska återfå
tidigare lekområden. Åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i strömmande vatten
behövs oavsett om dammar upp- eller nedströms ännu ej är åtgärdade.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Ärendet
I samtal med verksamhetsutövaren har det framkommit att det inte finns några
tillstånd för vattenverksamheten vid dammen. Dammen består av reglerbara
utskov på dammens vänstra sida (sett i strömriktningen) samt ett fast skibord på
den högra sidan. Den vänstra sidan är renoverad medan den högra är i stort
behov av underhåll.
Uppströms dammen finns en park, en badplats och ett bostadsområde. Uppströms
dessa finns ytterligare en damm (Rosenholmsdammen) som avleder vatten till
Skogstorps kraftstation. Ägaren till Skogstorps kraft föreläggs av miljökontoret att
söka tillstånd samtidigt som kommunen söker tillstånd för Rosenforsdammen.
Rosenforsammens syfte är att hålla vatten i parken. Verksamhetsutövaren har krav på
sig från allmänheten och från närboende att hålla vattennivån i dammen. För detta är
de beroende av regleringen vid Rosenholmsdammen, det vill säga hur mycket vatten
som leds till kraftverket. Rosenforsdammen läcker och vid låga flöden är det svårt att
hålla vattennivån. Kommunen som är verksamhetsutövare behöver då komma
överens med Skogstorps kraft i varje enskilt fall om hur mycket vatten som kan
tappas. Det finns ett stort behov av att se de två dammarna och vattenkraftverket som
en helhet och att de har ett tillstånd som underlättar för effektiv reglering och tillsyn.

Information
Dammarna i Eskilstunaån
Miljökontoret bedriver tillsyn mot dammarna i Eskilstunaån. De verksamhets-utövare
som inte kunnat visa något tillstånd för sin anläggning kommer prioriteras.
Faktura för vår handläggning skickas separat
Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för vår verksamhet.
Ni kommer få ett separat beslut om handläggningsavgiften.

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
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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.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
---
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MRN/2017:142

§ 122
Skogstorp, föreläggande om att söka tillstånd
Fastighet
Verksamhetsutövare
Anläggning/objekt
Organisationsnummer

KÄLBY 1:38
SKOGSTORP KRAFTVERK AB
Rosenholmsdammen/Skogstorps kraftverk
16556676-1093

Beslut
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen förelägger Skogstorps Kraftverk AB
(org nr 16556676-1093) att


Ansöka om tillstånd till vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen för Skogstorps kraftstation och Rosenforsdammen samt om
lagligförklaring av dessa anläggningar på fastigheten Kälby 1:38.



Hålla ett nytt samråd med berörda parter inför tillståndsansökan.

Ansökan ska inkommit till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast
18 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Beslutet är fattat med stöd av 11 kap. 9 § och 26 kap. 9 § miljöbalken
(1998:808).
Vår bedömning
Miljökontoret gör bedömningen att ni inte har de tillstånd som behövs för att driva
vattenkraftverket i Skogstorp. Ett tillstånd med tydliga villkor behövs för en effektiv
tillsyn. För en dammanläggning som moderniserats för elkraftsutvinning behövs
tillstånd för kraftutvinningen och för regleringen. Ett nytt samråds behöver
genomföras.
Enligt gällande miljökvalitetsnorm för den aktuella delen av Eskilstunaån behöver
vattenkvalitén förbättras på så vis att vattenlevande organismer utan skador kan ta sig
upp och ner genom vattendraget. Vattenkraftverket och tillhörande damm är idag ett
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer.
Riksdagen har beslutat om miljömål där ett av målen är Levande sjöar och vattendrag.
Fragmentering av vattenmiljöer och brist på strömbiotoper behöver åtgärdas för att
miljömålet ska nås. Enligt Eskilstuna kommuns vattenplan 2015-2021 ska
vandringshindren i Eskilstunaån åtgärdas för att bland annat den rödlistade fisken asp
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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ska återfå tidigare lekområden. Åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i strömmande
vatten behövs oavsett om dammar upp- eller nedströms ännu ej är åtgärdade.

Detta har hänt i ärendet
I en inspektionsrapport från 2013-11-28 konstaterar miljökontoret att
verksamhetsutövaren inte kunnat visa några tillstånd för verksamheten enligt
1918 eller 1983 års vattenlag, enligt miljöbalken eller någon äldre
vattenlagstiftning. Verksamhetsutövaren uppmanades därför att söka tillstånd
hos Mark- och miljödomstolen.
2014-11-05 hölls samråd gällande tillståndsansökan. Länsstyrelsen fattade då
beslut om att vattenkraftverket innebär en betydande miljöpåverkan.
Verksamhetsutövaren som anser sig sakna tillstånd för verksamheten avsåg söka
tillstånd för vattenkraftverket och Rosenholmsdammen.
I en inspektionsrapport från 2017-04-26 framkommer det, enligt uppgift från
skötselansvarig på kraftverket, att en tillståndsansökan har skickats in till Markoch miljödomstolen.
I juni 2017 hade ingen tillståndsansökan inkommit till Mark- och
miljödomstolen.
Christian Bruun på Skogstorps kraftverk AB informerades om det som ligger till
grund för beslutet. Christian meddelade att man sökt tillstånd. Det visade sig
sedan att ansökan aldrig blivit inskickad.
Verksamhetsutövaren har meddelats att ett föreläggande om att söka tillstånd
blir aktuellt då ingen tillståndsansökan har kommit till Mark- och
miljödomstolen på verksamhetsutövarens initiativ.
Ett anonymt klagomål inkom till miljökontoret 2017-10-23 där man anser att
vattenkraftverket regleras på ett sätt som medför stora flödesvariationer och problem
för nedströmsliggande anläggningar. Ägaren till Skogstorps kraftverk informerades om
klagomålet.
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Information
Dammarna i Eskilstunaån
Miljökontoret bedriver tillsyn mot dammarna i Eskilstunaån. De verksamhetsutövare
som inte kunnat visa något tillstånd för anläggningen kommer prioriteras.
Faktura för vår handläggning skickas separat
Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för vår verksamhet.
Ni kommer få ett separat beslut om handläggningsavgift.
Bifogas: Delgivningskvitto

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.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
--Eskilstuna – den stolta Fristaden
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MRN/2017:144

§ 123
Miljö- och räddningstjänstförvaltningens
kommunikationsstrategi
Beslut
Nämnden fastställer förvaltningens förslag till ”Kommunikationsstrategi för miljöoch räddningstjänstnämnden 2018-2020”.

Ärendebeskrivning
Miljö- och räddningstjänstnämndens kommunikationsstrategi ska fungera som en
kommunikativ kompass för vilken bild vi vill förmedla av miljö- och
räddningstjänstförvaltningens verksamhet. Strategi stödjer Eskilstuna kommuns
strategiska inriktning 2016-2019, Eskilstunas Vision och Eskilstuna kommunkoncerns
kommunikationspolicy.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:143

§ 124
Miljö- och räddningstjänstförvaltningens
kommunikationsplan
Beslut
Nämnden fastställer förvaltningens förslag till ”Kommunikationsplan för miljö- och
räddningstjänstnämnden”.

Ärendebeskrivning
Miljö- och räddningstjänstnämndens kommunikationsstrategi ska fungera som en
kommunikativ kompass för vilken bild vi vill förmedla av miljö- och
räddningstjänstförvaltningens verksamhet.
Kommunikationsplanen ska förtydliga strategin med aktiviteter som ska bidra till att vi
förmedlar kunskap och bidrar till att skapa en trygg och säker kommun att bo och
vistas i. Aktiviteterna ska dessutom bidra till att vi agerar rättsäkert och att våra
invånare känner tillit till vår verksamhet.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:152

§ 125
Reviderad delegationsordning
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till
reviderad delegationsordning.

Motiv till revidering
Delegationsordningen för miljö- och räddningstjänstnämnden har reviderats med
anpassning till de förändringar som skett i lagstiftningen samt organisatoriskt och
personellt. Under avsnitten om ekonomi och personal har revideringen varit mer
omfattande. Förändringarna beskrivs i punktform nedan.
Löptexten kommer att uppdateras centralt under början av 2018, på grund av
förändrad kommunallag. Förutom ett mindre förtydligande i löptexten så omfattas
den inte av den här revideringen.

Beskrivning av revideringarna
Löptext
Under rubriken om registrering och anmälan av delegationsbeslut har ett förtydligande
om att det är beslut enligt kommunallagen gjorts.
1 Delegering till förtroendevalda
1.4 Felaktig laghänvisning bortplockad
1.5 tillägg om att kommunens övergripande riktlinjer gäller
Tidigare 1.6 borttagen punkt
1.6 Ändrad formulering
3 Personal
Tidigare 3.2-3.3, punkterna har bytt plats med varandra
Tidigare 3.4, borttagen punkt
3.4-3.6 Ändrade formuleringar
Tidigare 3.8-3.9 borttagna punkter
3.7-3.8 Nya punkter
3.9 Flyttad punkt
Tidigare 3.10 Borttagen punkt
3.11-3.12 Ändrad delegat
3.15 Ändrad formulering
Tidigare 3.21-3.26 Borttagna punkter

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Ekonomi
4.2 nytt maxbelopp
4.3 Ändrad formulering
4.3-4.6 ersätter tidigare 4.3-4.5.
4.8 Ändrad formulering
4.12-4.13 Tillagd ersättare
4.14 Ändrad formulering av delegat
7.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
7.3.1 Ändrad formulering
Tidigare 7.3.2 Borttagen punkt
7.3.3 Ändrad formulering
7.3.4 Ny punkt
7.4 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
7.4.3 Ny punkt
7.4.5 Ny punkt
7.4.6 Ny punkt
7.10 Förelägganden och förbud
7.10.2 Ny punkt
8. Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
8.1 Ny punkt
9 EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll..mm (tidigare kap 8.)
9.1 Ändrad formulering
Tidigare punkter 8.2-8.6 borttagna punkter
9.12 Ändrad formulering
9.13 Ny punkt
Tidigare 9 EG-förordning om offentlig kontroll av produkter med animaliskt
ursprung
Borttaget kapitel på grund av förändringar i lagstiftningen
11 Livsmedelsförordning
Tidigare punkt 11.2 borttagen punkt
Tidigare punkt 11.4 borttagen punkt
14 Förordning (2006:1166) om avgift för offentlig kontroll av livsmedel
14.2 Ändrad formulering
14.3 Ny punkt
18 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
18.2 Ändrad formulering
18.3 Ändrad formulering
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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18.7 Ändrad formulering
18.8 Ny punkt
19 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
19.1 Tillägg i punkt
20 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
20.1-20.4 Ändrade formuleringar
20.5 Ny punkt
21 Förordning (2010:1075)om brandfarliga och explosiva varor
21.1-21.2 Ändrade formuleringar
22 Alkohollagen
Tidigare punkt 22.5 om att krydda spritdryck, borttagen
22.5 Ändrad formulering
22.6 Ändrad formulering
22.7 Ny punkt
22.8 Ny formulering
Tidigare punkt 22.9 om godkännand e av anmälan, borttagen
22.11-22.12 Nya punkter
24 Tobakslagen
24.1 Ny skrivning
24.3-24.4 Punkter har bytt plats
24.5 Ny punkt
25 Lag omhandel med vissa receptfria läkemedel
25.4 Ny formulering
26 Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
26.1-5 Nya punkter
27 Lotterilagen
27.1 Ny punkt

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:112

§ 126
Miljö- och räddningstjänstnämndens
verksamhetsplan 2018
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till preliminär
verksamhetsplan inklusive budget för 2018.

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 och effektiv
organisation. Nämndens verksamhetsplan sätter övergripande mål som preciseras i
lokala verksamhetsplaner samt tillsyns- och kontrollplaner.
Den slutliga verksamhetsplanen för 2018 kommer att fastställas vid nämndens
sammanträde i december samtidigt med de lokala verksamhetsplanerna.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut till
verksamhetsplan och budget för 2018.
Alar Kuutman (V) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på
förvaltningens förslag till beslut till verksamhetsplan och budget för 2018 2018 samt
lämnar en skriftlig reservation.
Per-Olof Eriksson (L) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på
förvaltningens förslag till beslut till verksamhetsplan och budget för 2018 2018 samt
lämnar en skriftlig reservation.
Björn Näsman (SD) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på
förvaltningens förslag till beslut till verksamhetsplan och budget för 2018 samt lämnar
en skriftlig reservation.
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Propositionsordning
Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut. Ordförande föreslår följande
propositionsordning, förslagen ställs mot varandra:
1. Förvaltningens förslag till beslut till verksamhetsplan och budget för 2018.
2. Alar Kuutmann (V) förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.
3. Per-Olof Eriksson (L) förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.
4. Björn Näsman (SD) förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och budget för 2018.
Beslutet skickas till: kommunfullmäktige
---
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MRN/2017:147

§ 127
Räddningstjänstens lokala VP, miljökontorets lokala
VP samt tillsynsplaner och kontrollplan
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker:
-

Lokal verksamhetsplan för räddningstjänsten 2018
Tillsynsplan för räddningstjänsten 2018
Lokal verksamhetsplan för miljökontoret 2018
Behovsutredning för miljökontoret 2018-2020
Tillsynsplan enligt miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om särskilda
bestämmelser för gaturenhållning och skyltning
Kontrollplan enligt livsmedelslagen
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa
receptfria läkemedel

Ärendet
I miljötillsynsförordningen samt livsmedelslagstiftningen riktas det krav på att
den operativa tillsynsmyndigheten ska utreda om tillsynsbehovet för
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov dock
minst en gång per år.
Miljö- och räddningstjänstnämndens lokala verksamhetsplaner är två separata
planer; en verksamhetsplan för miljökontoret och en för räddningstjänsten. I de
lokala verksamhetsplanerna och tillsyns- och kontrollplanerna beskrivs
aktiviteterna mer detaljerat än vad de gör i nämndens verksamhetsplan.
Nämnden föreslås också i detta beslut anta separat upprättade tillsyns- och
kontrollplaner. Samtliga planer fastställer enheternas fokus för 2018.
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Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Alar Kuutmann
(V), Per-Olof Eriksson (L) och Björn Näsman (SD) deltar inte i beslutet.
---
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MRN/2017:146

§ 128
Revidering av taxa för räddningstjänstens externa
tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst
Beslut
Nämnden fastställer revideringen av taxan med PKV-index för 2018 för
räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst med.

Motiv
Kommunfullmäktige tog i december 2016 en reviderad taxa för räddningstjänsten
samt att taxan fortsättningsvis skulle revideras med PKV (Prisindex för kommunal
verksamhet). Genom detta beslut behöver inte revideringar av beloppen i taxan tas av
Kommunfullmäktige för varje år, utan så länge det bara rör sig om justering med PKV
så tas den reviderade taxan av nämnden.
Höjningen för 2018 motsvarar en indexuppräkning på 3 % som SKL redovisade den i
oktober.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:135

§ 129
Bokföringsmässiga avskrivningar år 2017
Beslut
Fordringar med totalt 109392 kronor avskrivs.

Ärendet
Konsult och Uppdrags enhet Ekonomi/Redovisning sköter kravverksamheten för
externa fakturor. Efter vidtagna åtgärder som påminnelser, inkasso med mera har
betalning ändå inte skett i vissa fall. Detta beror ofta på konkurser. Fordran avskrives
enligt underlag från Konsult och Uppdrag.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:2

§ 130
Delegationsärenden 2017
Beslut
Listorna över delegationsbeslut från 31 oktober 2017 till och med 11 december
2017 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet
Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av brandingenjör/brandinspektör:
Emma Martinsson
Anders Eliasson
Charlotte Lindberg
Sara Kaj
Joakim Lundholm
Tobias Wingemark
Andreas Gustafsson
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektörer:
Persia Takhtaie
Emelie Leesment
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörer:
Andreas Rosen
Anna Frode
Anna Lindberg Jansson
Arvid Schöllin
Berit Rydberg
Cecilia Rosén
David Aronsson
Elisabeth Carlsson
Emelie Leesment
Erika Anväg
Felicia Liljenmalm
Gustav Helander
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-20

Sida

23(25)

Helén Almberg
Ing-Mari Bokvist
Katja Nesterinen
Linda Westerberg
Magdalena Goczkowska
Mari Backlund
Maria Hansson
Maria Lindberg
Persia Takhtaie
Peter Jensen-Urstad
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
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-20

Sida

24(25)

MRN/2017:3

§ 131
Ärenden för kännedom 2017
Beslut
Nämnden lägger förteckningen daterad 11 december 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktiges beslut 26 oktober 2017 gällande delårsrapport 2 2017 läggs till
handlingarna. MRN/2017:664
2. Kommunfullmäktiges beslut 26 oktober 2017 gällande revidering av miljö- och
räddningstjänstnämndens reglemente med anledning av den nya lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (KSKF/2017:457) antas och träder i
kraft den 1 november 2017. MRN/2017:666
3. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2017 gällande överklagande av miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommuns beslut om tillsynsavgift angående
Eskilshem 4:1. Miljö- och räddningstjänstnämndens i Eskilstuna beslutade den 23
augusti 2017 att Hyrcenter Nerike AB skulle betala en avgift om 3280 kr för den
tillsyn som Miljö- och räddningstjänstnämnden utövat med anledning av dieselutsläpp
längs med stora delar av Norra hamn i Eskilstuna. Hyrcenter Nerike AB (bolaget) har
överklagat beslutet och yrkat att det ska upphävas. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
MMM.2581.2017.
---
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MRN/2017:4

§ 132
Informationsärenden 2017
Helén Almberg informerade om länets dagvattenprojekt.
---
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