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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 

Tid och plats  Måndag den 24 september 2012  kl 14.00- 16.40 Norssalen 

Mötet ajournerades för gruppmöten kl 16.05- 16.20 

   

Ledamöter  Martin Oscarsson (MP) ordförande  

  Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande 14.00 – 14.20  

  Erik Nilsson (KD) 2:e vice ordförande 

  Marie Lundberg (C) tjänstgör för Daniel Lindefelt (M) 

  Martin Olsson (FP) tjänstgör för Stina Lundström (M) 

  Bengt Kihlström (FP) 

  Yrjö Airiman (S) 

  Sofia Granström (S) 

  Karl Sandström (V) 

  Katrin Rundström (V) tjänstgör för Håkan Svenneling (V) 14.20 – 

16.40 

   

   

Ersättare  Björn Gladh (MP) 

  Mariette Ericsson (S) 

   

   

 

Justerare  Karl Sandström 

   

Tid och plats för justering  Miljöförvaltningen den 2012-09-25 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Nämnd  Miljönämnden  

 

Sammanträdesdatum  2012-09-24      

 

Datum då anslaget sätts upp   Datum då anslaget tas ner   

 

Förvaringsplats för protokollet    

 

Underskrift   
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Övriga närvarande  Helena Berg, miljödirektör  

Hasse Zimmerman, avdelningschef 

Jan Andersson, miljöinspektör 

Mats Bergström, miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Emma Eckerwall, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Ina Johansson, konsumentrådgivare 

Britta Gunnarsson, sekreterare 

   

 

Underskrifter  Sekreterare   

  Britta Gunnarsson 

   

Ordförande   

  Martin Oscarsson 

   

Justerare   

  Karl Sandström 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 1  
 

Information  
Hasse Zimmerman informerade om cykelfrågor. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 2  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Redovisning av delegeringsbeslut fattade av respektive delegat.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 3  
 

Redovisning av anmälan enligt lagstiftning 
Redovisning av anmälan enligt lagstiftning handlagda av respektive handläggare.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 4  
 

Sammanfattning över händelser, aktiviteter och 
uppgifter för Rådrummets verksamhet 
Sammanfattning över händelser, aktiviteter och uppgifter för Rådrummets 
verksamhet. 
Hasse Zimmerman redogjorde för avfallsrådgivningens diskussionsmöte om 
Solareturens verksamhet och kopplingen till KEAB. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 5  
 

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område i Karlstads kommun 
Dnr MN-2012-1557    Dpl 127 

 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta med stöd av 27 kap 1 § 
miljöbalken (1998:808) fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område i Karlstads kommun, att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2013. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöförvaltningen har utfört en översyn av gällande taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. Översynen har bland annat omfattat 
handläggningskostnaden per timme, dvs. timtaxan, som taxan bygger på. 
Beräkningar visar att timtaxan behöver höjas från nuvarande 825 kr till 850 kr per 
timme. Andra ändringar som föreslås är en möjlighet för miljönämnden att anpassa 
taxan med hänsyn till kostnadsutvecklingen. I övrigt föreslås ändringar med 
anledning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) uppdateringar av 
underlaget till taxan, ändringar i lagstiftningen samt erfarenheter från tillämpningen 
av taxan. 
 
Beslutsunderlag 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 11 september 2012 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 6  
 

 
 
Detaljplan för kv. Kanoten m.fl. (granskning) 
Dnr MN-2008-2581     Dpl 132 

 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till 
stadsbyggnadsnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Avsikten med detaljplanen är att bygga ut Karlstads centrum genom det aktuella 
området vidare mot Vänern. Genom planförslaget som innebär en betydande för-
tätning skapas en blandstad med bostäder och verksamheter med privat och offent-
lig karaktär. Fullt utbyggd kommer området att få ca 700 nya lägenheter. Packhus-
gatan byggs om till en huvudgata med bl.a. trädplanteringar och två cirkulations-
platser.  Eftersom planen bedöms som betydande miljöpåverkan har en miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, tagits fram. Viktiga miljöfrågor som utretts i MKB`n är 
markföroreningar, översvämningsrisker, buller och luftkvalitet.  
 
Marken i området är tidigare uppfyllnader och innehåller enligt en översiktlig och 
en utökad miljöteknisk markundersökning föroreningar som kräver åtgärder i 
samband med exploateringen. Översvämningskydd som kommer att utföras 
kommer i sin utformning även att ge skydd för andra områden i Inre Hamn. 
Riktvärden för trafikbuller utomhus som gäller vid nybyggnation överskrids vid 
Packhusgatan. Avsteg enligt Boverkets allmänna råd kommer därför att tillämpas 
som bl.a. innebär att tyst eller ljuddämpad sida för lägenheter måste utföras.   
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte överskridas trots den ökade 
trafikbelastningen i området. Eftersom vissa utvärderingströsklar överskrids 
behöver man följa upp situationen med mätningar eller modellberäkningar.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2012. 
Planhandlingar från stadsbyggnadsförvaltningen den 30 augusti 2012. 
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Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 7  
 

Justitiedepartementets remiss – Konsumenten i 
centrum 
Dnr MN-2012 -1396    Dpl  581 

 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till kommunlednings-
kontoret. 
 
Sammanfattning 
Karlstads kommun har fått Justitiedepartementets utredning ”Konsumenten i 
centrum” för yttrande. Kommunledningskontoret har översänt remissutgåvan till 
miljönämnden för att lämna synpunkter. 
Utredningen innehåller en översyn av det befintliga stödet till konsumenter i form 
av information och vägledning när det gäller rättigheter och skyldigheter, val av 
konsumentprodukter, val av offentligt finansierade tjänster och val av produkter 
med hänsyn till etiska och miljörelaterade aspekter. Utredningen innehåller även 
förslag på hur konsumentstödet bör organiseras och bedrivas för att bli mer 
ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla konsumenter i landet.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 7 september 2012 Konsumenten i centrum, 
Justitiedepartementets betänkande, SOU 2012:43, 2012-07-04 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 8  
 

Införande av servicegarantier 
Dnr MN-2012 -1568    Dpl 540 

 
Miljönämndens beslut 
1. Servicegarantierna godkänns enligt miljöförvaltningens tjänsteskrivelses 

bilagor 1-4 och gäller från och med den 1 november 2012. 
2. En intern informationsinsats påbörjas efter att servicegarantin godkänts. Syftet 

med informationsinsatsen är att garantin ska vara väl förankrad inom den egna 
verksamheten innan den kommuniceras till medborgarna. 

3. Information till medborgarna om servicegarantin kommer att ske fortlöpande 
från och med den 1 november 2012 och finansieras inom miljönämndens ram. 

4. Miljöförvaltningen får i uppdrag att följa upp servicegarantin årligen. 
5. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Reservationer 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att ge 
ekonomisk ersättning till enskilda eller företag när inte kommunen uppfyller sina 
egna uppsatta servicegarantier. Kommunen ska givetvis arbeta för god service 
gentemot medborgare och företag i kommunen. Att ge ekonomisk ersättning som 
kompensation då kommunen inte uppnår sina egna uppsatta mål har dock motsatt 
effekt då resurserna tas från skattemedel utan att ge kvalitetsförbättringar i 
verksamheten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karlstads kommuns verksamhetsstyrning har sin grund i den strategiska planen 
som kommunfullmäktige antog i juni 2011. Här fastställs ett antal prioriterade 
målområden som grundar sig i kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000. 
Ett uppdrag i den strategiska planen är att alla nämnder ska införa servicegarantier 
under 2012.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagorna 1-4 den 10 september 2012. 
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Yrkanden 
Katrin Rundström (V) yrkar, för både Vänsterpartiets och Socialdemokraternas 
räkning, avslag till förslaget om servicegarantier. 
 
Martin Oscarsson (MP) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
miljöförvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att miljönämnden 
beslutar i enlighet med Martin Oscarssons (MP) med fleras yrkande.  
 
Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Martin Oscarssons (MP) med fleras yrkande. 
  
Nej-röst för bifall till Katrin Rundströms (V) med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med fem ja-röster för bifall till Martin Oscarssons (MP) med fleras yrkande mot 
fyra nej-röster till Katrin Rundströms (V) med fleras yrkande beslutar 
miljönämnden i enlighet med Martin Oscarssons (MP) med fleras yrkande. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Martin Oscarsson (MP) ordförande  Ja   

Katrin Rundström (V)   Nej  

Erik Nilsson (KD) 2:e vice ordförande Ja   

Daniel Lindefelt (M)    

Marie Lundberg (C)  Ja   

Martin Olsson (FP)  Ja   

Yrjö Airiman (S)  Nej  

Sofia Granström (S)  Nej  

Karl Sandström (V)  Nej  

Summa 5 4  

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 9  
 

Delårsbokslut 
Dnr MN-2012-1569     Dpl  122 

 
Miljönämndens beslut 
1. Översända delårsbokslut efter 8 månader 2012 med helårsprognos av det 
ekonomiska utfallet till kommunstyrelsen. 
2. Godkänna miljöförvaltningens verksamhetsuppföljning för de första 8 
månaderna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karlstads kommun upprättar delårsbokslut med helårsprognos efter åtta månader 
med syfte att skapa en avstämningstidpunkt utöver årsbokslutet. Helårsprognosen 
pekar på ett nollresultat som innebär att budget hålls utan att det egna kapitalet 
behöver tas i anspråk. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 september 2012 
Miljöförvaltningens förslag till kommentarer, delårsbokslut, den 18 september 
2012 
Kommunledningskontorets anvisningar för delårsbokslut 2012, den 14 juni 2012 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-09-24 

 
 
 
 

§ 10  
 

Långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna 
till de ramar som gäller under budgetperioden 
2013-2015 
Dnr MN-2012-1567     Dpl 122 

 
Miljönämndens beslut 
Miljöförvaltningens förslag till långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till 
budgetramarna 2013-2015 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att redovisa en långsiktig 
strategi för att hålla en budget i balans under budgetåren 2013-2015. Ärendet ska 
hanteras i samband med delårsbokslutet 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 september 2012 
Kommunfullmäktiges beslut § 17, den 18 juni 2012 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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