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Plats och tid 

 

Kommunkontoret onsdagen den 18 mars 2020 kl. 08:30-09:30 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Anders Magnusson (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 18 mars kl. 09:30 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

____________________________________ Paragrafer §§ 1-12 

 

 

 

Anna Hallgren  
 

Ordförande 

 

 

Ordförande 

 

____________________________________ 

Matz Johansson (c) 

 

____________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

§§ 1-6, 8-12 

 

 

§ 7 

   

Justerare 

 

 

Justerare 

____________________________________ 

Anders Magnusson (s) 

 

____________________________________ 

Torbjörn Nygren (c) 

§§ 1-6, 8-12 
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Närvarande: 

 

Beslutande:  Matz Johansson (c), ordförande §§ 1-6, 8-12 

  Monica Samuelsson (m), ordförande § 7 

  Anders Magnusson (s), §§ 1-6, 8-12 

Torbjörn Nygren (c), tjänstgörande ersättare för Anders 

Magnusson § 7  

 

Ej beslutande: Torbjörn Nygren (c), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-6, 8-12 

 

 

Övriga:  Christina Myrenstam, miljöinspektör 

  Linda Engström, miljöinspektör 

  Anna Hallgren, sekreterare 



 

Myndighetsnämnden 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 
Sida 

3(15) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 1 Dnr 2 
Fastställande av föredragningslistan ................................................................................. 4 

§ 2 Dnr 3 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................. 5 

§ 3 Dnr 4 
Information från plan- och byggenheten ........................................................................... 6 

§ 4 Dnr 5 

Information från räddningstjänsten ................................................................................... 7 

§ 5 Dnr 6 

Information från miljöenheten .......................................................................................... 8 

§ 6 Dnr 2020-000001 440 
Information - Uppföljning av handlingsplan giftfri förskola ............................................ 9 

§ 7 Dnr 2019-000009 449 
Klagomålsärende inomhustemperatur Nordmalingshus ................................................. 10 

§ 8 Dnr 2020-000002 442 
Föreläggande enligt miljöbalken för förskolan Kullerbyttan .......................................... 11 

§ 9 Dnr 2019-000010 002 
Revidering av delegationsordning 2019 .......................................................................... 12 

§ 10 Dnr 2020-000003 460 
Tillsynsplan livsmedel ..................................................................................................... 13 

§ 11 Dnr 7 
Delegationsärenden ......................................................................................................... 14 

§ 12 Dnr 8 
Meddelanden ................................................................................................................... 15 

 



 

Myndighetsnämnden 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 
Sida 

4(15) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag. 

 

_________ 
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§ 2 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. Torbjörn Nygren (c) väljs 

som justerare § 7. Justeringen sker onsdagen den 18 mars kl. 09:30 på 

kommunkontoret. 

 

________ 
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§ 3 Dnr 4  

Information från plan- och byggenheten  

 

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

 

_________      

      

      

 

 



 

Myndighetsnämnden 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 
Sida 

7(15) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr 5  

Information från räddningstjänsten 

 

Under dagens sammanträde delgavs ingen information från räddningstjänsten. 

 

_________  

 

_  
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§ 5 Dnr 6  

Information från miljöenheten  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöinspektörer Linda Engström informerar om att de inte finns någon tillsynsplan och 

avvaktar med det just nu.  

Miljöinspektör Christina Myrenstam informerar om läget för vattenverket. Vattenprov 

tas regelbundet på utgående vatten både mikrobiologiska prover och kemiska prover. 

Vid en provtagning visades förhöjda halter av odlingsbara bakterier. Man bestämde då 

att ha utökade provtagningar och rengöra. Mätningar visade att vattnet ute i nätet inte 

påvisade några förhöjda halter. Man har inte hittat orsakerna till varför. Alla 

provtagningar efter det ser bra ut och det är inga problem med vattnet.  

 

_________ 
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§ 6 Dnr 2020-000001 440 

Information - Uppföljning av handlingsplan giftfri förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöinspektör Linda Engström informerar om uppföljningen av handlingsplanen 

gällande giftfri förskola. Linda berättar om rapporten som skrevs efter tillsynen på 

kommunens förskolor. Barn- och utbildningsutskottet tog i februari 2020 del av denna 

rapport och beslutade att barn- och utbildningschef skulle se över rapporten och komma 

med förslag på åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning giftfri förskola 

Myndighetsnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

________ 
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§ 7 Dnr 2019-000009 449 

Klagomålsärende inomhustemperatur Nordmalingshus 

Sammanfattning av ärendet 

Klagomål har inkommit på kalla temperaturer i två lägenheter på Bryggaregatan 4, 

Nordmaling. Indikerande mätningar har utförts av Nordmalingshus och redovisats för 

nämnden. Dessa mätningar tyder på att riktvärdet 20 grader (operativ temperatur) 

kanske inte nås. För att bedöma om det föreligger risk för människors hälsa krävs en 

utförlig mätning av operativ temperatur för att jämföras med riktvärdet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - 2020-03-11 

Förslag till beslut 

Temperaturloggar 

Protokollsutdrag 2019-09-18 § 34 

Rutiner klagomålshantering Nordmalingshus 

Myndighetsnämndens beslut 

Förelägga Nordmalingshus AB, med organisationsnummer 556038-3951, att för lgh 

1101 och 1105 på Bryggaregatan 4, Nordmaling utföra mätning av den operativa 

temperaturen i sovrum och vardagsrum. 

Mätningen ska göras enligt instruktioner i handboken Temperatur inomhus av 

Socialstyrelsen, s 38 och bilaga 1 och utföras och redovisas av oberoende fackman, som 

ska ta del av detta beslut i sin helhet. Skriftlig redovisning av ovanstående ska vara 

inkommen till nämnden snarast, dock senast 30 dagar efter beslutet vunnit laga kraft. 

 

Beslutet redovisas i sin helhet i bilaga  

 

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

handläggning och beslut av ärendet. 

 

_________ 
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§ 8 Dnr 2020-000002 442 

Föreläggande enligt miljöbalken för förskolan Kullerbyttan 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har genomfört planerad tillsyn på förskolan 

Kullerbyttan. Vid besöket noterades en brist som kräver åtgärd. Efter att rapporten 

kommunicerats verksamhetsutövare genom förskolechef och samhällsbyggnadschef har 

inga åtgärder vidtagits.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Underlag med motivering 

Inspektionsrapport 

Myndighetsnämndens beslut 

Enligt 26 kap 9, 21, 22 §§ miljöbalken besluta att förelägga Nordmalings kommuns 

kommunstyrelse (org.nr. 212000-2536) att för förskolan Kullerbyttan: 

- utreda orsaken till den torra inomhusluften, samt redovisa resultat av mätningar av den 

relativa luftfuktigheten och den operativa temperaturen. Mätningarna ska genomföras i 

lekhallen, samt de två större rum som förfogas av respektive avdelning. Detta ska 

redovisas senast sex veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 

 

________   
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§ 9 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 delegater inom 

Räddningstjänstens område tagits fram.  

I delegationsordningens andra kapitel som utgår från lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor har ställföreträdande räddningschef lagts till som 

delegat i samtliga delegationspunkter.  

I delegationsordningens tredje kapitel som utgår från lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor har ställföreträdande räddningschef lagts till som delegat i följande punkter; 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 samt 3.6. I delegationspunkterna 3.7 och 3.9 har både 

ställföreträdande räddningschef och räddningschef i beredskap lagts till som delegat. 

Alla föreslagna revideringar är markerade med röd text.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delegationsordning - förslag på revideringar 

Delegationsordning 

Myndighetsnämndens beslut 

Godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.   

 

________ 
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§ 10 Dnr 2020-000003 460 

Tillsynsplan livsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som 

ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven 

finns i bl. a. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2017/625 av den 15 mars 

2017 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.  

Syftet med den övergripande tillsynsplanen för livsmedelstillsyn är att ge 

Myndighetsnämnden en beskrivning av hur Miljö- och hälsoskyddsenhetens offentliga 

tillsyn är organiserad, vilken inriktning som är aktuell och hur tillsynen genomförs.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Tillsynsplan livsmedel 2020 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Myndighetsnämndens beslut 

Anta ”Tillsynsplan för livsmedelskontroll 2020-2022”.  

 

________ 
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§ 11 Dnr 7  

Delegationsärenden  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut för perioden redovisas; 

Beslut om föreläggande att införa rutiner för blöjbyte på förskolan Speldosan, 

Nordmalings kommun 

 

________ 
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§ 12 Dnr 8  

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsrapport hälsoskyddstillsyn förskolan Skogsdungen med anmärkning, dokid 111 

Inspektion rökfria miljöer förskolan Rödhaken, dokid 112 

Avslutad tillsyn förskolan Tulpanen rörande dålig ventilation, dokid 113 

Inspektion rökfria miljöer förskolan Kullerbyttan, dokid 114 

Inspektion rökfria miljöer förskolan Pepparkakan, dokid 115 

Inspektion rökfria miljöer förskolan Skogsdungen, dokid 116 

Hälsoskyddstillsyn förskolan Speldosan, dokid 117 

Inspektion rökfria miljöer förskolan Speldosan, dokid 118 

Inspektion rökfria miljöer förskolan Vintergatan, dokid 119 

Inspektion rökfria miljöer förskolan Bullen, dokid 120 

Inspektion rökfria miljöer Gräsmyr skola, dokid 121 

Inspektionsrapport från tillsyn av förskolan Björnborgen, dokid 135 

 

________ 

      

      

 

 


