
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2016-06-13 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 13 juni 2016, kl 09.00 - 11.20 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

Sofia Amloh (S), ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) 
Håkan Ödling (S) tj ers 
 
 

Ersättare  
Jonas Augustsson (MP) 
Thomas Böhlmark (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Emelie 

Bergström och Per Berggren.  
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Joel Lundgren 
Paragrafer 24-30 

    
    
 Ordförande .............................................................. 

Sofia Amloh 
 

    
    
 Justerande ....................................................................... 

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2016-06-13 Sista dag för överklagande  2016-07-08  
    
Anslag uppsatt den  2016-06-17 Datum för anslags nedtagande 2016-07-11 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
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MN § 24 Dnr MN16/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Reviderat reglemente för Miljönämnden Kajsa Nilsson 
   
2 Redovisning av specifikt uppdrag i 

internöverenskommelsen 2016 - förstudie om hur 
resultaten från livsmedelskontrollen kan tillgängligöras 
för allmänheten 

Kristina 
Dellrud 

   
3 Redovisning av specifikt uppdrag i 

internöverenskommelsen 2016 - Revision inom 
livsmedelskontrollen 

Kristina 
Dellrud 

   
4 Pizzeriaprojektet Sophia 

Nordström 
   
5 Lägesbeskrivning förorenade områden Elisabet 

Sandin, 
Christine 
Haglind 

   
6 Tillsynsprojekt energianläggningar 2016 Ingela 

Börjesson 
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MN § 25 Dnr MN16/2 
 
 

Budgetuppföljning april och maj 2016 

 

Miljönämndens budgetavvikelse för perioden är -54 tkr mot budget. Vissa 
säsongsverksamheter har ännu inte fakturerats. 

Miljönämndens helårsprognos visar på en negativ budgetavvikelse om 325 
tkr. Det beror på en extra ersättning som utbetalts till produktionen avseende 
livsmedelsverksamheten för att produktionen ska klara grunduppdraget.  

 

Beställarchef Kajsa Nilsson föredrar ärendet samt för den separat utskickade 
månadsrapporten för maj vid behandling i nämnden.  

Ändring görs i ärendets rubrik samt i att-satser så att även månaden maj 
inkluderas. 

Livsmedelschef Cristina Dellrud svarar på frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Sofia Amloh (S), Eva-
Kerstin Lundborg (MP) samt Martina Hallström (C). 

 

 

Miljönämnden beslutar 

att   nämndansvarig tjänsteman ska återkomma till nämnden och i 
delårsrapporten särskilt bevaka nämndens prognostiserade underskott och 
föreslå nämnden eventuella åtgärder, samt  

att   godkänna verksamhetsuppföljning för april och maj 2016 och lägga den 
till handlingarna. 

 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 26 Dnr MN15/13 
 

Uppföljning nr 1 av internöverenskommelsen för 2016  mellan 
Miljönämnden och Samhällsbyggnad 

 

Miljönämndens internöverenskommelse med Samhällsbyggnad för 2016 ska 
följas upp tre gånger under året. Den 10 maj genomfördes den första 
uppföljningen. Vid mötet deltog nämndens ärendeberedning, nämndansvarig 
tjänsteman samt produktionens enhetschefer. Vid mötet diskuterades 
framförallt de händelser och eventuella avvikelser som har påverkat eller kan 
komma att påverka nämndens beställning av de olika verksamheterna. 
Resultatet av uppföljningen redovisas i dokumentet ”Uppföljning nr 1 av 
internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2016”, bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 

 

Livsmedelschef Cristina Dellrud, Miljöchef Per Berggren samt Beställarchef 
Kajsa Nilsson svarar på frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 

Martina Hallström (C), Birgitha Andersson (M) och Thomas Böhlmark (M) 
lämnar ett särskilt yttrande. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna uppföljning nr 1 av internöverenskommelsen för 2016 mellan 
Miljönämnden och Samhällsbyggnad från den 10 maj 2016 daterad 2016-05-
24 

 
Bilaga MN § 26 särskilt yttrande 
 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 27 Dnr MN15/18 
 
 

Uppföljning nr 1 av Miljönämndens internkontrollpla n 2016 

 

Antagen internkontrollplan för Miljönämnden 2016 (MN 2016-02-01, § 6) 
pekar ut två kontrollområden som nämndens internkontroll ska fokusera på. 
De två områdena är uppföljning av beslutade tillsyns- och kontrollplaner samt 
uppföljning av kompetens inom områdena tobak och Ostlänken. Enligt plan 
ska uppföljning av dessa kontrollområden göras tre gånger per år. 
Uppföljningen ska dokumenteras och anmälas till nämnd. 

Den 10 maj 2016 genomfördes den första uppföljningen. Resultatet 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

 

Beställarchef Kajsa Nilsson svarar på fråga. 

Inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S) och Jonas Augustsson (MP). 

Martina Hallström (C), Birgitha Andersson (M) och Thomas Böhlmark (M) 
lämnar ett särskilt yttrande. 

 

Miljönämnden beslutar 

att   godkänna uppföljning nr 1 av internkontrollplan 2016 för miljönämnden 
från den 10 maj 2016, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-24 

 
Bilaga MN § 27 särskilt yttrande 
 
 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 28 Dnr MN16/8 
 

 
Revidering av delegationsordning för miljönämnden 

 

Miljönämndens delegationsordning har uppmärksammats vara i behov av 
omarbetning och revidering, delvis beroende på att nämndens 
ansvarsområde enligt reglemente har utökats från 2016-06-01. 
Nämndansvarig tjänsteman har med anledning av ovanstående tagit fram 
förslag till ny delegationsordning i nära samarbete med produktionens 
enhetschefer. 

Det nya dokumentet som tagits fram har fått en något ändrad struktur och 
flera redaktionella ändringar har gjorts. Nämndens utökade reglemente och 
lagändringar som trätt i kraft har medfört att lagrum både har lagts till och 
tagits bort i dokumentet. 

Ändring av delegat har gjorts i flera fall. Det för att underlätta en mer rationell 
handläggning av ärenden inom produktionen. 

Möjligheten att på delegation besluta om att förena föreläggande eller förbud 
med vite om högst 25 000 kr i varje enskilt ärende har införts inom flera 
tillsynsområden. Det för att ge verksamheterna en möjlighet att snabbare få 
verksamhetsutövare att åstadkomma rättelse när det föreligger risker för 
människors hälsa eller miljön.  

Förslaget till ny delegationsordning lämnas som bilaga. Förändringar i 
dokumentet är markerade med grön text. 

 

Beställarchef Kajsa Nilsson föredrar ärendet vid behandling i nämnden. 

Miljöchef Per Berggren svarar på fråga. 

Inlägg i ärendet görs av Eva-Kerstin Lundborg (MP) och Sofia Amloh (S). 
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MN § 28 Dnr MN16/8 
 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag på framskrivet 
förslag. 

Thomas Böhlmark (M) lämnar särskilt yttrande. 

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) och Birgitha Anderssons (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

 

Miljönämnden beslutar 

att  anta delegationsordning för miljönämnden daterad 2016-05-24  

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Bilaga 1 MN § 28 skriftlig reservation 
Bilaga 2 MN § 28 särskilt yttrande 
 

 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Maria Hamnevik, Beställarkontoret 
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MN § 29 Dnr MN16/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
    
1 Revisorerna Revisionsrapport gällande 

granskning av nämndernas 
ansvarsutövande 2015. 
Miljönämnden utan anmärkning. 

MN16/13 

    
2 Nacka tingsrätt 

Mark- och 
Miljödomstolen 

Dom gällande tillstånd för 
täktverksamhet inom HELGONA-
EKEBY 1:1 

2013-2713 

    
3 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Länsstyrelsen beslutar avslå 
överklagan av Miljönämndens 
delegationsbeslut gällande tillstånd 
att hålla höns men ej tupp på 
TYSTBERGA-ENEBY 2:41  

2016-549 

    
4 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Underrättelse om möjlighet att 
inkomma med svar på komplettering 
angående överklagan av 
Miljönämndens beslut om 
åtgärdskrav för BERGSHAMMARS-
EKEBY 6:61 

2016-743 

    
5 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Underrättelse om möjlighet att 
inkomma med svar på överklagan 
av Miljönämndens beslut om 
åtgärdskrav för BERGSHAMMARS-
EKEBY 6:61 

2016-743 

    
6 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Delbeslut från Länsstyrelsen 
förordande att punkt 6 i 
Miljönämndens beslut av den 23 
mars 2016 gällande 
BERGSHAMMARS-EKEBY 6:61 
tillsvidare inte ska gälla. Yrkan om 
inhibition avslås  

2016-743 

    
7 Advokatfirman 

Carler 
Överklagande och anmälan av 
juridiskt ombud i fråga om 
Miljönämndens beslut den 23 mars 
2016 gällande BERGSHAMMARS -
EKEBY 6:61 

2016-743 
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MN § 29 Dnr MN16/1 
 
    
8 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Länsstyrelsen beslutar återlämna 
ärende om Stegoplast Composite 
AB bestridande om faktura till 
Miljönämnden. 

2013-1080 

    
9 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Länsstyrelsen beslutar avslå 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut den 3 december 2015 om 
årlig avgift och tillsynsavgift för 
Stegoplast Composite AB.  

2013-1080 

    
10 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Länsstyrelsen beslutar upphäva 
Miljönämndens beslut gällande 
RÅGÖ 1:1 i fråga om vitet men 
avslår överklagandet i övrigt. 

2015-331 

    
11 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Länsstyrelsen avvisar överklagandet 
av Miljönämndens beslut gällande 
avloppsanordning på XX. 

2013-412 

    
12 XX Överklagan till Länsstyrelsen av 

Miljönämndens beslut om 
föreläggande av uppstädning av 
fastigheterna XX.  

2013-1770 

    
 
 
Miljöchef Per Berggren svarar på fråga.  
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Martina Hallström (C), Thomas 
Böhlmark (M), Birgitha Andersson (M) och Eva-Kerstin Lundborg (MP). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att   lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 30 Dnr MN16/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB  

2016-03-12 – 2016-05-12  1047, 1074, 
1170, 1181-
1420. 
Utgår: 1393 
Ej med: 1274, 
1413 

  
 
 
Miljöchef Per Berggren svarar på fråga. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Eva-Kerstin Lundborg (MP), 
Jonas Augustsson (MP) och Håkan Ödling (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
 
Bilaga MN § 30 Delegationslista 


