
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 2017-12-11 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndag 11 december kl 13.30- 14.55  
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

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

Ersättare 
Håkan Ödling (S) 
Jonas Augustsson (MP) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Amanda 

Kellerman miljö- och hälsoskyddsinspektör, Emil Löfstrand miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, Maria Eriksson miljö- och hälsoskyddsinspektör samt Peter 
Knutsson beställarchef. 

 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Johanna Sterner 

Paragrafer 47-58 

    

    

 Ordförande .............................................................. 
Sofia Amloh 

 

    

    

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    

Sammanträdesdatum 2017-12-11 Sista dag för överklagande 2017-01-15 

    
Anslag uppsatt den 2017-12-21 Datum för anslags nedtagande                  2017-01-16 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MN § 47 
 
Sammanträdets öppnande 
 
På förslag av ordförande godkänner nämnden att som beslutsärende 1 lägga 
till Ansökan om utdömande av vite i ärende gällande föreläggande att följa 
framtagen tidplan för åtgärd i form av att transportera bort fordon från 
fastigheten X 
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MN § 48 Dnr 2012-002580 
 

Ansökan om utdömande av vite i ärende gällande föreläggande att följa 

framtagen tidplan för åtgärd i form av att transportera bort fordon från 

fastigheten X 

 

Den 17 februari 2017 förelades fastighetsägaren av miljönämnden att senast 

den 1 september 2017 transportera bort de av fastighetsägaren 50 

redovisade fordon från fastigheten. Enligt samma beslut skulle densamme 

senast den 15 september till nämnden skriftligen redovisa vilka fordon som 

transporterats bort. Föreläggandet förenades med vite. Beslutet har vunnit 

laga kraft. Någon skriftlig redovisning har inte lämnats till nämnden före den 

16 september 2017. 

 

Lagstöd 

Enligt 21 kap 1 § punkt 8 Miljöbalken (1998:808) prövar Mark och 

miljödomstol som första instans mål om utdömande av vite enligt ett 

föreläggande som har förenats med vite med stöd av balken, efter särskild 

ansökan av den myndighet som har beslutat vitesföreläggandet med 

tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten. 

 

Motivering 

Miljönämnden bedömer att föreläggandet inte uppfyllts i den första punkten 

och ansöker därför om utdömande av det förelagda vitet. Bedömningen 

grundar sig på att fastighetsägaren den 16 oktober redovisar att 23 bilar i 

bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26, och totalt 35 bilar, 

transporterats bort från fastigheten samt då skriftlig redovisning inte lämnats 

till nämnden före den 16 september 2017.  

 

Vidare går det under platsbesök den 8 december att konstatera att antalet 

bilar på fastigheten är detsamma som lämnades som uppgift till 

miljönämnden genom klagomål år 2012. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-08 

 

Handlingar i ärendet har distribuerats till nämnden vid gruppmötena inför 

sammanträdet. 

 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
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MN § 48 Dnr 2012-002580 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att hos Mark- och miljödomstolen begära utdömande av vite om 15 000 

kronor från fastighetsägaren av X, X med personnummer X. 

 

Handläggare 

Frida Halling 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Beslut till 

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26 NACKA 

STRAND 

X 

Akten 

 

Bilaga 

Tjänsteskrivelse 

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 2017-12-11 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

MN § 49 Dnr 2013-001770 
 

Begäran om utdömande av vite i ärende gällande nedskräpning på 

fastigheterna X 

 

Miljönämnden fattade 2016-04-11 beslut MN § 14 gällande bortforsling av 12 

bilar från fastigheterna X. Bilarna skulle vara borta senast 6 månader efter 

beslutet vunnit laga kraft. Till beslutet kopplades ett vite om 3000kr per bil. 

Beslutet vann laga kraft 2017-03-06.  

 

Beslutet följdes upp med besök på platsen 2017-09-15. Fastighetsägaren X 

var med vid miljöenhetens besök. Samtliga bilar som specificerats i beslutet 

fanns då kvar på fastigheterna.  

 

Lagstöd 

Enligt 21 kap 1 § punkt 8 Miljöbalken (1998:808) prövar Mark och 

miljödomstol som första instans mål om utdömande av vite enligt ett 

föreläggande som har förenats med vite med stöd av balken, efter särskild 

ansökan av den myndighet som har beslutat vitesföreläggandet med 

tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten. 

 

Motivering 

Då fastighetsägaren inte följt det beslut som vann laga kraft 2017-03-06 om 

att forsla bort 12 bilar i dåligt skick från fastigheten bedömer miljönämnden 

att punkten avseende bilar i föreläggandet inte har uppfyllts och ansöker 

därför om utdömande av förelagt vite. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-23. 

 

Jenny Dominius, miljö- och hälsoskyddsinspektör, föredrar ärendet inför 

nämnden. 

 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Jonas 

Augustsson (MP). 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att hos Mark- och miljödomstolen begära utdömande av vite om 36 000kr 

(12 bilar á 3 000kr) från fastighetsägare till X, X, med personnummer X. 
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MN § 49 Dnr 2013-001770 

 

Bilaga: 
Tjänsteskrivelse 

 

Beslut till: 

Mark- och miljödomstolen  

Nacka Tingsrätt 
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MN § 50  Dnr 2017-002647 
 

Ansökan om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings 

kommun 

 

Nyköpings kommun ansöker hos länsstyrelsen i Södermanlands län om 

skyddsjakt efter vitkindad gås om högst 20 individer under år 2018 i 

områdena kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till 

Segelsällskapets båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom 

Hamnområdet, området kring Reningsverket samt inom Rosvallaområdet. 

Nyköpings kommun ansöker även om skyddsjakt på 10 individer i 

Nävekvarns hamnområde, vid fotbollsplanen/Hyttvallen samt området kring 

Svalbergsgården i Nävekvarn (fastigheten Nävekvarn 5:29).  

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att ansöka om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i enlighet med bifogad 

ansökan. 

 

 

Beslut till:  

Länsstyrelsen  

Helena Göransson, Tekniska divisionen 

Akten 

 

Bilaga:  

Ansökan om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings kommun 
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MN § 51 Dnr MN17/26 
 

Tillsynsplan Miljöbalken 2018  

 

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalken i Nyköpings kommun. 

Tillsynen baseras på en prioritering enligt miljömålen och kommunens 

övergripande mål.  

 

Miljötillsynen syftar till att nå miljöbalkens mål samt de nationella miljömålen.  

Tillsynsplanen är baserad på behovsutredning 2018-20, som är en bilaga till 

tillsynsplanen.  

 

Ambitionsnivån för 2018 är i samma nivå som 2017. Tillväxten och 

Ostlänken förväntas också ställa högre krav på tillsynsmyndigheten 

framöver. Planen innehåller bl a 

 Alla verksamheter med årsavgift får tillsyn minst vart tredje år. 

 Inventera 800 enskilda avlopp 

 Tillsyn på fem förorenade områden 

 Tillsyn på fritidshamnar 

 Tätare tillsyn på hälsoskyddsverksamheter 

 Tillsyn på Högåsens vattenskyddsområde 

 

Lagstöd 

Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) gäller för tillsyn enligt miljöbalken. 

Enligt denna ska hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en utredning om 

tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.  

 

Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 

behov och minst en gång varje år. En operativ tillsynsmyndighet ska för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 

ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på 

behovsutredningen.  

 

Behovsutredningen och tillsynsplanen ska beslutas av ansvarig kommunal 

nämnd. 

 

Per Berggren, miljöchef, föredrar ärendet inför nämnden. 

 

Martina Hallström (C) yrkar avslag till framskrivet förslag. Birgitha Andersson 

(M) ansluter sig till Martina Hallströms (C) avslagsyrkande. 
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MN § 51 Dnr MN17/26 

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) 

avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

 

Miljönämnden beslutar  

 

att anta Tillsynsplan Miljöbalken 2018 enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2017-11-20 

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

 

Beslut till: 

Akten 

Beställarkontoret 

Webbredaktör kansli 

 

Bilagor 

Tillsynsplan Miljöbalken 2018  
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MN § 52 Dnr MN17/27 
 

Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2018-2020 

 

Miljönämnden är behörig myndighet för kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen och lagstiftningen om animaliska biprodukter i 

Nyköpings kommun. Kontrollen utförs av Livsmedelsenheten. I kommunen 

finns drygt 500 livsmedelsföretag och ca 30 företag som hanterar animaliska 

biprodukter. Planen beskriver den planerade kontrollen inom områdena för 

åren 2018-2020. 

 

Lagstöd 

Av 11 § i Livsmedelslagen (2006:804) framgår att Miljönämnden är lokal 

kontrollmyndighet för kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. 

 

Av 23 § Livsmedelsförordningen (2006:813) framgår vilka typer av 

livsmedelsanläggningar som Miljönämnden har ansvar för att kontrollera.  

 

Miljönämnden ansvarar för kontroll inom området animaliska biprodukter 

enligt 12 och 13 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska 

biprodukter. 

 

Amal Shabibi, livsmedelschef, föredrar ärendet inför nämnden. 

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 

förslag.  

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) 

avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att anta kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2018-2020, 

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28.  

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 

beslutet.  
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MN § 52 Dnr MN17/27 

 

Beslut till: 

Akten 

Beställarkontoret, Maria Hamnevik 

Webbredaktör kansli 

 

Bilagor 

Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2018-2020. 
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MN § 53 Dnr MN17/28 
 

Tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 

samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2018  

 

Miljönämnden är ansvarig myndighet för tillsyn av försäljning av tobak, folköl, 

receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i 

Nyköpings kommun. Tillsynen utförs av Livsmedelsenheten. Tillsynsplanen 

beskriver hur den planerade tillsynen av försäljning av folköl, tobak, 

receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

ska genomföras under 2018. 

 

Lagstöd 

I Tobakslagen 19 a § framgår kommunens tillsynsuppgifter inom 

tobakstillsynen.  

 

I Alkohollagens 8 kap 1 § framgår kommunens tillsynsuppgifter inom tillsynen 

av försäljning av folköl.  

 

I Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel framgår 

kommunens kontrollansvar för försäljning av receptfria läkemedel.  

 

Av 26§ punkt 1 och 2 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare framgår kommunens tillsynsuppgifter inom området. 

 

Amal Shabibi, livsmedelschef, föredrar ärendet inför nämnden. 

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 

förslag. 

 

Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP). 

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) 

avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att anta tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 

samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2018, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28. 
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MN § 53 Dnr MN17/28 

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Beslut till: 

Beställarkontoret, Maria Hamnevik 

Akten 

Webbredaktör kansli 

 

Bilaga 

Tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel samt 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2018. 
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MN § 54 Dnr MN17/23 

 

Detaljbudget för Miljönämnden 2018 

 

Nämndens styrgrupp och nämndansvarig tjänsteman har i samråd med 

utförarna tagit fram detaljbudget för Miljönämndens verksamhet 2018. 

Detaljbudgeten utgår från de budgetramar för nämnderna som beslutades av 

Kommunfullmäktige 2017-10-10. 

 

Internbudgeten redovisar mål för verksamheterna och viktigare 

omständigheter för nämndens verksamhet. Internbudgeten är mer nedbruten 

och på en högre detaljnivå än fullmäktigebudgeten.  

 

Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, föredrar ärendet inför nämnden. 

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 

förslag med hänvisning till respektive partis budget.  

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S).  

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) 

avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.  

 

Miljönämnden beslutar 

 

att godkänna Detaljbudget 2018 för Miljönämnden, bilaga till 

tjänsteskrivelsen daterad 2017-11-27. 

 

Martina Hallström (C) och Birgitta Andersson (M) reserverar sig mot beslutet. 
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MN § 55 Dnr MN17/25 

 

Internöverenskommelse med Samhällsbyggnad 2018 

 

En internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad har 

tagits fram för år 2018.  

 

Internöverenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan nämndens 

styrgrupp, Beställarkontoret och Samhällsbyggnad. Internöverenskommelsen 

omfattar verksamheterna Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive 

animaliska biprodukter, Folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel 

samt intern och extern service.  

 

Ersättningen till Samhällsbyggnad uppgår enligt förslaget till totalt 21 008 tkr 

för år 2018. Intäkterna för nämnden beräknas till 8 400 tkr.  

 

Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, föredrar ärendet inför nämnden. 

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 

förslag med hänvisning till respektive partis budget. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Jonas Augustsson (MP) och 

Johannes Andersson (V).  

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) 

avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

Inför justering av protokollet görs en redaktionell ändring på sidan 9 i 

Internöverenskommelsen gällande ersättningen till Samhällsbyggnad där 

korrekt summa är 21 008 tkr (istället för 20 743 tkr) samt gällande intäkterna 

för nämnden där korrekt summa är 8 400 tkr (istället för 8 325 tkr). 

 

Miljönämnden beslutar  

 

att godkänna internöverenskommelse mellan Miljönämnden och 

Samhällsbyggnad för år 2018 avseende verksamheterna Miljö- och 

hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive animaliska biprodukter, Folköl,  

tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel samt intern och extern service, 

bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2017-11-27. 

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 

beslutet. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 2017-12-11 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

MN § 55 Dnr MN17/25 

 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Maria Hamnevik (webb) 

Webbredaktör kansli 

 

Bilaga 

Internöverenskommelse Miljönämnden – Samhällsbyggnad 2018 
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MN § 56 Dnr MN17/2 
 
Ekonomisk rapport per november 2017 
 
En ekonomisk uppföljning (månadsrapport) har tagits fram för Miljönämnden 
per november månad. 
 
Månadsrapporten har skickats ut separat till nämnden inför sammanträdet. 
 
Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, föredrar ärendet inför nämnden.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per november 2017. 
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MN § 57 Dnr MN17/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr 
 

Från Innehåll Dnr 

1 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-1919-2017. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet 
av Miljönämndens beslut att avsluta 
ärende om klagomål på buller från 
bussar, Nyköpings kommun. 
 

2016-1553 

2 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-4750-2017. 
Länsstyrelsen upphäver punkten 2 i 
det överklagade beslutet från 
Miljönämnden 2017-06-19 om 
föreläggande gällande 
försiktighetsmått samt tillsynsavgift, 
samt avslår överklagandet i övrigt 
 

2017-1626 

3 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-1671-2017. 
Länsstyrelsen upphäver 
Miljönämndens beslut om att tillåta 
miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Högvalla 1:1. 
 

2016-2744 

4 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-310-2017. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet 
av Miljönämndens beslut att avsluta 
ärende om klagomål på 
nedskräpning utan ytterligare 
åtgärder. 
 

2016-2636 

5 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Överlämnande av överklagande av 
Länsstyrelsens beslut 2017-09-19, 
dnr 505-1083-2017 samt 
kommunens och länsstyrelsens 
respektive akter till mark- och 
miljödomstolen för prövning. 
 

2014-570 

6 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-2458-2017. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet 
av Miljönämndens beslut om avslag 
på ansökan om inrättande av 
avloppsanläggning på fastigheten 
Utterö 4:3 och 4:4. 
 

2016-2522 
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7 Länsstyrelsen 

Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-761-2017. 
Länsstyrelsen upphäver 
Miljönämndens beslut om avgift för 
handläggning av klagomål gällande 
fastigheten X. 
 

2016-248 

8 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-5439-2016. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet 
av Miljönämndens beslut om 
avhjälpande åtgärd gällande 
fastigheterna X. 
 

2009-16 

9 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i ärende 505-6408-2017. 
Länsstyrelsen ändrar det 
överklagade beslutet av 
Miljönämnden om förbud förenat 
med vite att släppa ut avloppsvatten 
som inte genomgått längre rening 
än slamavskiljning på fastigheten X, 
endast på så vis att tidpunkten för 
när förbudet börjar gälla bestäms till 
den 1 december 2019 
 

2017-364 

10 X Överklagande av Miljönämndens 
beslut DB 1816 gällande att vid vite 
om sammanlagt 50 000 kronor 
förbjuda ägarna av fastigheten X att 
använda avloppsanläggningen på 
fastigheten. 
 

2016-445 

11 Ole Thronborg 
m.fl. 

Överklaganden av Miljönämndens 
beslut om krav på avloppsrening 
från fastighetsägare i Stigtomta. 

2017-704, 
2017-638, 
2017-495, 
2017-364, 
2017-355 
 

12 Henric Claesson Överklagan av Miljönämndens 
beslut om nedsättning av 
tillsynsavgift. 
 

2017-2051 

13 Henric Claesson Överklagan av Miljönämndens 
beslut om att debitera en extra avgift 
för att begära in uppgifter om 
återkoppling. 

2017-1163 
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Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Sofia Amloh (S), Jonas 
Augustsson (MP) och Eva-Kerstin Lundborg (MP). 
 
Per Berggren, miljöchef, besvarar frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2016-06-13  
§ 28, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

  
2017-09-21 – 2017-11-21 ECOs: 2017- 

1572, 1592, 
1673 samt 
1700-2013. Ej 
1716, 1752, 
1941, 
1645,1911 
 

2017-10-12 – 2017-10-31 OL2: 2017- 
0001-0006 

 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S), Jonas 
Augustsson (MP), Håkan Ödling (S), Eva-Kerstin Lundborg (MP) och Birgitha 
Andersson (M). 
 
Amal Shabibi livsmedelschef, Joakim Wenner livsmedelsinspektör och Per 
Berggren miljöchef, besvarar frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 58 
 
 
 


