
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Myndighetsnämnden 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-18 
Sida 

1(19) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret onsdagen den 18 september 2019 kl. 08:30-09:45 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

____________________________________ Paragrafer §§ 24-39 

 Anna Hallgren  
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Ordförande 
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____________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

§§ 24-33, 35-39 

 

 

§ 34 
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Justerare 

____________________________________ 
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____________________________________ 

Torbjörn Nygren (c) 
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Närvarande:  Matz Johansson (c), ordförande §§ 24-33, 35-39 

  Monica Samuelsson, ordförande § 34 

  Anders Magnusson, §§ 24-33, 35-39 

Torbjörn Nygren (c), tjänstgörande ersättare för Anders 

Magnusson (s) § 34 

 

 

Övriga: Torbjörn Nygren (c), ej tjänstgörande ersättare §24-33,35-39 

 Lars Kinnunen, ställföreträdande räddningschef, §§ 24-27 

 Linda Engström, miljöinspektör §§ 28-34 

 Mia Kristiansson, miljöinspektör §§ 28-34 

 Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 24 Dnr 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag.  

 

_________ 
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§ 25 Dnr 3  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare jämte ordförande ska utses för justering av protokoll.  

      

Myndighetsnämndens beslut 

Anders Magnusson (s) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker fredagen 

den  27 september kl. 08:00 på kommunkontoret.  
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§ 26 Dnr 4  

Information från plan- och byggenheten  

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information från plan- och byggenheten gavs under dagens sammanträde.  

 

_________ 
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§ 27 Dnr 5  

Information från räddningstjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Ställföreträdande Räddningschef Lars Kinnunen informerar om det eldningsförbud som 

beslutades om den 23 juli klockan 08:00 i somras. Eldningsförbudet gällde för eldning i 

skog och mark. Förra året beslutades om tuffare restriktioner. Beslutet om 

eldningsförbudet sommaren 2019 hävdes den 9 augusti, i samverkan med andra 

kommuner i Umeåregionen.  

Lars informerade om att informationen till allmänheten fungerade bra gällande beslutet 

om eldningsförbud men att informationen om att beslutet sedan hävdes var lite 

otydligare då ett flertalet samtal inkom angående det.  

Lars berättade att sommaren i övrigt var lugn utifrån Räddningstjänstens synpunkt.   

      

Myndighetsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

________ 
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§ 28 Dnr 6  

Information från miljöenheten  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöinspektörer Linda Engström och Mia Kristiansson informerar 

myndighetsnämnden kring miljöenhetens arbete.  

Mia Kristiansson informerar om tillsyn av rökfria miljöer på skolgården. Det som 

konstaterades under tillsynen var att det ser bättre ut än tidigare. Det är däremot 

bristfälligt och otydligt skyltat (4 skyltar totalt och ingen vid huvudentrén). Kravet från 

inspektionen är att fler skyltar sätts upp. Denna inspektion visade på stor förbättring 

mot för inspektionen 2017. Miljöinspektörerna har i möte med rektor Birgitta blivit 

informerade om att rökning inte är lika vanligt idag och att skolan arbetar förebyggande 

med det.  

Mia informerar även om vattenverket Floxen. Det finns ingen tidplan för åtgärderna av 

problemen med vattenverket. Mia informerar om de avvikelser som vid senaste 

tillsynen påvisades. De bristerna är inte åtgärdade idag. Mia ska fokusera på deras 

provtagningsplan och egenkontroll tills det är beslutat hur det ska lösas med ett nytt 

vattenverk. Dialog förs med GVA-chef.    

      

Myndighetsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

_________ 
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§ 29 Dnr 55  

Information kring tillsyn av rökfria miljöer i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Linda Engström informerar om den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2019 om 

rökfria miljöer. Miljöinspektörerna har i och med detta fått utökad tillsyn som de nu 

prioriterar. Finns dock ingen praxis än så diskussioner förs med Länsstyrelsen och 

kranskommunerna gällande tolkningen och förhållningssätt till lagstiftningen. 

Miljöinspektörerna kommer driva frågan om rökfria miljöer på boenden och andra 

kommunala lokaler där man anser att allmänheten har tillträde. Askkoppar vid entréer 

ska flyttas eller tas bort.   

      

Myndighetsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

________ 
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§ 30 Dnr 2019-000005 408 

Radonmätning förskolor Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen förelades med vite om att inkomma med resultat av radonmätningar 

på samtliga kommunala förskolor. Resultaten har inkommit och samtliga förskolor visar 

halter understigande referensvärdet 200 Bq/m3. Föreläggandet är uppfyllt och vite 

döms därför inte ut. Inga ytterligare åtgärder krävs.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-21 

Beställning av radonmätningar förskolor 

Underlag 

Radonmätning förskolor    

Myndighetsnämndens beslut 

Avsluta ärendet utan vidare åtgärder.      

 

________ 
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§ 31 Dnr 2019-000004 440 

Föreläggande enligt miljöbalken för gruppboendet Tobiasgården 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har genomfört tillsyn på Tobiasgården. Vid besöket 

framgick det att undersökning av fuktskada fortfarande inte var genomförd efter 

föreläggande, samt att man inte följde de rutiner som fanns för att kontrollera 

vattentemperatur i duschar/kranar. Ansvarig enhetschef har inkommit med åtgärd samt 

skickat ärendet till fastighet för lösning. Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår därför 

att nämnden beslutar att avvakta med att besluta om föreläggande med vite till 

kommande sammanträde, om inte dessa inkommit till dess.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-09 

Yttrande enhetschef Tobiasgården 

Inspektionsrapport 

Inspektionsrapport 2019    

Myndighetsnämndens beslut 

Invänta svar från enhetschef om hur de avser att kontrollera skadan till kommande 

sammanträde i november 2019.      

 

________ 

 

 



 

Myndighetsnämnden 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-18 
Sida 

12(19) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2019-000001 408 

Föreläggande enligt miljöbalken för förskolan Tulpanen 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har genomfört tillsyn på förskolan Tulpanen i december 

2018 och sett brister i städrutinerna. Myndighetsnämnden har förelagt med vite om att 

inkomma med rutiner. Osäkerhet finns i om ärendet kan anses delgivet. Miljö- och 

hälsoskyddsenheten vill följa upp ärendet med en ny tillsyn för att nämnden sedan ska 

kunna besluta om föreläggande med vite om rutinerna fortfarande inte finns och följs.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-06 

Tillsynsrapport 

Protokollsutdrag MN 2019-03-22   

Myndighetsnämndens beslut 

Uppföljande tillsyn görs för att bedöma behovet av att förelägga med vite.      

 

_________ 
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§ 33 Dnr 2019-000002 400 

Föreläggande enligt miljöbalken för förskolan Björnborgen 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomförde tillsyn på förskolan Björnborgen i 

december 2018. Det visade sig att verksamheten saknade skuggade utemiljöer (UV-

skydd), vilket man enligt beslut om försiktighetsmått för verksamheten ska ha. 

Verksamheten förelades att ordna detta, men ännu finns ingen skugga i utemiljön. Nästa 

steg är att förelägga med vite. Detta ska kommuniceras innan beslut fattas. Ett rimligt 

vite ska stå i relation till vad det kostar att följa föreläggandet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-10 

Föreläggande om försiktighetsmått 

Inspektionsrapport 

Protokollsutdrag MN 2019-01-18    

Myndighetsnämndens beslut 

Kommunicera följande till kommunstyrelsen: 

- myndighetsnämnden överväger att fatta beslut om föreläggande med vite på 25 000 kr 

att senast den 1 maj 2020 anordna skugga i utemiljön på förskolan Björnborgen. 

- kommunstyrelsen kan inkomma med synpunkter i ärendet senast den 5 oktober 2019      

 

_________ 
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§ 34 Dnr 2019-000009 449 

Klagomålsärende inomhustemperatur Nordmalingshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ett klagomålsärende om kalla temperaturer inomhus på boendet ”Kullen” inkom till 

miljö- och hälsoskyddsenheten. Enligt klagande har lägenheterna har gjorts om till 

vanliga hyresrätter från tidigare seniorboende och i.o.m. detta sänktes temperaturerna 

enligt de klagande. Lägenheterna besöktes av miljöinspektörerna och loggar från 

Nordmalingshus togs in som underlag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-13 

Utredning 

Temperaturlogg januari 2019 

Temperaturlogg februari 2019 

Temperaturlogg april 

Diarieutdrag 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus    

Myndighetsnämndens beslut 

Med stöd av 26 kap 9, 19 och 21 §§ miljöbalken förelägga Nordmalingshus att: 

- senast den 10 februari 2020 inkomma med temperaturloggar för oktober 2019- januari 

2020. Loggarna ska visa utetemperatur, samt den operativa innetemperatur i 

lägenheterna som disponeras av de klagande. Loggarna ska tydligt visa högsta och 

lägsta temperatur, samt medeltemperatur för varje månad. Mätningarna ska utföras 

enligt en standardiserad metod. 

- Senast den 10 oktober 2019 inkomma med rutiner för hur man hanterar 

klagomålsärenden.     

     

Jäv: Matz Johansson (c) och Anders Magnusson (s) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet.  

 

________ 
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§ 35 Dnr 2019-000008 009 

Byte av dataskyddsombud 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Enligt artikel 

37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsombud utnämnas i tre 

specifika fall,  

Behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ,  

den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av 

behandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i 

stor omfattning eller,  

den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av 

behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter och personuppgifter 

som rör fällande domar i brottmål och överträdelser. 

Vid byte av dataskyddsombud ska nämnden utse nytt dataskyddsombud.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-08    

Myndighetsnämndens beslut 

Nämndsekreterare Anna Hallgren utses till nytt dataskyddsombud för 

Myndighetsnämnden.      

 

_________ 
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§ 36 Dnr 2019-000010 002 

Revidering av delegationsordning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Myndighetsnämndens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 

sammanträde har ett förslag till revideringar gällande miljöbalkens och livsmedelagens 

område tagits fram. Hela kapitel 4 (miljöbalken) och 5 (livsmedelagen) i 

delegationsordningen är förslag på revideringar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-05 

Förslag på revidering av delegationsordning 

Delegationsordning     

Myndighetsnämndens beslut 

Godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.      

 

________ 
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§ 37 Dnr 2019-000011 003 

Revidering av reglemente 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Myndighetsnämndens reglemente ska revideras. 

Reglementet beskriver myndighetsnämndens ansvarsområden och befogenheter och är 

ett komplement till lagstiftning och andra lokala reglementen. 

Föreslagna förändringar rör bestämmelsen kring nämndens sammanträden. Om 

beslutsärenden inför ett sammanträde saknas kan ordförande besluta att sammanträdet 

ställs in eller flyttas till ett nytt datum.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-02 

Förslag på revidering av Myndighetsnämndens reglemente    

Myndighetsnämndens beslut 

Godkänna föreslagen revidering.      

 

_________ 
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§ 38 Dnr 2019-000012 006 

Sammanträdesplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanträdesplan för 2020 behöver fastställas. Förslag på sammanträdesdagar har 

upprättats för samtliga nämnder, utskott och rådgivande organ.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-02 

Förslag sammanträdesplan 2020    

Myndighetsnämndens beslut 

Godkänna sammanträdesplanen för Myndighetsnämnden för 2020.      

 

_________ 
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§ 39 Dnr 7  

Delegationsärenden  

 

Följande delegationsbeslut redovisas myndighetsnämnden: 

 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning Gräsmyr 3:32, Linda Engström 

 

Beviljande av bygglov, en ny modulsektion till förskolan Björnborgen, Tony Johansson 

   

_________ 

      

      

 

 


