
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-05-29 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndag 29 maj 2017 kl. 13.30 – 15.35 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Sofia Amloh (S), ordf 
Sandra Falkhäll (V), 1:e v ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) 
 
 

Ersättare 
Håkan Ödling (S) 
Thomas Böhlmark (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Mats Appel och 

Per Berggren.  
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Therese Larsson 
Paragrafer 21-29 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2017-05-29 Sista dag för överklagande 2017-06-28 
    
Anslag uppsatt den 2017-06-07 Datum för anslags nedtagande              2017-06-29 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Therese Larsson 
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MN § 21 Dnr MN17/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Renhållningsordning 

 
Malin 
Berglund 
 

 

2 Kontroll hemtjänst 
 

Heléne 
Holmqvist 
 

 

3 Kontroll tobak 
 

Heléne 
Holmqvist 
 

 

4 Tillsyn solarier 
 

Anna 
Jonsson 
 

 

5 Tillsyn större idrottsanläggningar 
 
 

Frida Halling  

6 Klagomålsärende Heléne 
Holmqvist 
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MN § 22 Dnr MN16/29 
 
 
Antagande av internkontrollplan 2017 
 
Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den  
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Det innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha  
en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner  
som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning  
samt att verksamheten har en hög rättsäkerhet. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 
förslag till förmån för följande förändringar i internkontrollplanen:  
 

- Att kontrollområde 1 omformuleras till Verksamheten arbetar enligt 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner 

- Att kontrollområde 2 omformuleras till Produktionen har rätt 
kompetens för sitt uppdrag 

- Att kontrollmomenten inom de båda kontrollområdena i 
internkontrollplanen omformuleras till Uppföljningsmöte mellan 
presidiet och produktion 

 
Ordföranden ställer proposition på framskrivet förslag mot Martina Hallströms 
(C) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet 
förslag.  
 
Thomas Böhlmark (M) lämnar ett särskilt yttrande.  
 
Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, besvarar frågor.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för 2017 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 
2017-04-24 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet.  
 
Bilagor MN § 22 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (KK17/4)  
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MN § 23 Dnr MN16/29 
 
 
Uppföljning 1 av Internkontrollplan 2017 
 
Antagen internkontrollplan för Miljönämnden 2017 pekar ut två 
kontrollområden som nämndens internkontroll ska fokusera på. 
  
De två områdena är:  

• Uppföljning av beslutade tillsyns- och kontrollplaner.  
• Uppföljning av kompetens generellt och extra koll på 

kompetensområdet animaliska biprodukter samt Ostlänken. 
 
Beställarkontoret har i en bilaga till tjänsteskrivelsen sammanfattat  
och stämt av utförd uppföljning/kontroll mot gällande plan. 
 
Martina Hallström (C) yrkar avslag till framskrivet förslag. Birgitha Andersson 
(M) ansluter sig till Martina Hallströms avslagsyrkande.  

Thomas Böhlmark (M) lämnar ett särskilt yttrande.  
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) med fleras avslagsyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna genomförd uppföljning av internkontroll 2017 för Miljönämnden, 
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2017-05-10.  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet.  
 
Bilagor MN § 23 
 
 
Beslut till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen (KK17/4) 
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MN § 24 Dnr MN17/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med april har tagits fram.  
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C).  
 
Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, besvarar frågor. 
  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med april 2017 
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MN § 25 Dnr MN16/23 
 
 
Uppföljning 1 av Internöverenskommelse 2017 
 
Miljönämndens internöverenskommelse med Samhällsbyggnad för 2017  
ska följas upp tre gånger under året. Den 28 april genomfördes den första 
uppföljningen. Vid mötet deltog nämndens ordförande, nämndansvarig 
tjänsteman, divisionschefen 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 2017, bilaga till tjänsteskrivelsen. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S).  

Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, besvarar frågor.  
 
Martina Hallström (C), Birgitha Andersson (M) och Thomas Böhlmark (M) 
lämnar ett särskilt yttrande.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning 1 av internöverenskommelsen för 2017  
mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad, enligt 
bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2017-05-10.  
 
 
Bilaga MN § 25  
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MN § 26 Dnr MN17/10 
 
 
Revidering av beslutsattester 
 
På grund av personalförändringar inom beställarkontoret behöver 
attestförteckningen med beslutsattestanter förändras. Beställarkontoret har 
från och med 2017-05-01 en ny chef. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta attestförteckning enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad  
2017-05-15, samt 
 
att beslutet gäller från och med 2017-05-29. 
 
 
 
Beslut till: 
Ekonomi 
Beställarchef 
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MN § 27 Dnr MN17/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Förvaltningsrätten 

i Linköping 
Dom i mål nr 4499-16. 
Förvaltningsrätten bifaller 
Miljönämndens ansökan och 
förpliktar Sportsbaren i Nyköping 
AB att utbetala vite. 
 

SHB2016-
1208 

2 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
Miljönämndens beslut om 
föreläggande; schaktmassor på 
fastigheten XYZ, dock endast på så 
sätt att tiden för fullgörande flyttas 
fram. 
 

SHB2016-
1523 

3 Nacka tingsrätt, 
Mark och 
miljödomstolen 

Dom i mål nr M 944-17. På 
Miljönämndens ansökan förpliktar 
Mark och miljödomstolen XYZ att 
utbetala vite på fastigheten XYZ. 
 

SHB2014-
418 

4 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

Dom i mål nr 4938-16. 
Förvaltningsrätten bifaller 
Miljönämndens ansökan och 
förpliktar XYZ att utbetala vite på 
fastigheten XYZ . 
 

SHB2015-
682 

5 Svante 
Johansson m.fl. 
(26 stycken 
Överklaganden) 

Överklagande av Miljönämndens 
beslut, med anledning av anmälan 
enligt 9 kapitlet 6§ MB, att miljöfarlig 
verksamhet får bedrivas på 
Högvalla 1:1 
 

SHB2016-
2744 

6 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

Beslut i mål nr 2383-17. 
Förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut om tillåtelse att bedriva 
miljöfarlig verksamhet på Högvalla 
1:1. 
 

SHB2016-
2744 

7 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen avslår 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut om avgift för tillsyn enligt MB; 
Kila Apaltorp 1:1 m.fl. 
 

SHB2016-
1884 
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MN § 27 Dnr MN17/1 
 
 
8 

 
Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

 
Beslut i vilket Länsstyrelsen avslår 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut om förbud att lagra slam; 
XYZ. 
 

 
SHB2016-
1939 

9 Torben Aldén och 
Henrik 
Samuelberg 

Överklagande av Miljönämndens 
beslut gällande ansökan om 
inrättande av avloppsanläggning på 
fastigheterna Utterö 4:3 och4:4.  

SHB2016-
2522 

    
    
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M).  
 
Per Berggren, miljöchef, besvarar frågor.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 28 Dnr MN17/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

2017-03-22 – 2017-05-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2017-
1178-1299 
samt 2017-
1150, 1160 
och 1166. Ej 
2017-1203, 
1209, 1210, 
1278, 
1290,1295 
och 1296. 

 
Beslut om att utse Tomas Wieslander, kommunjurist, 
till nämndens personuppgiftsombud har fattats på 
delegation av nämndordförande 2017-04-03.  
 

 
MN17/4 

 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Martina Hallström (C) och 
Sofia Amloh (S).  
 
Efter att diskussion avslutats enas nämnden om att återvisa ärendet för 
ytterligare beredning då alla underlag inte kommit med i utskick av kallelsen. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att återvisa ärendet för ytterligare beredning.  
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MN § 29  
 
 
Övrigt 
 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och önskar alla en trevlig 
sommar. Andre vice ordföranden önskar henne detsamma.  
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