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Paragraf 89–101

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare
Justerat den 17 september 2019.

Brittis Sundström (KD), ordförande

Mats Nilsson (V), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 september 2019.
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§ 89 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 155/2018
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera till
nämnden på nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas för
perioden 2019-08-01 till 2019-08-31
Beslutsunderlag

- Lista från ecos
- Lista från Alk-T
- Lista från W3D3
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till miljönämnden:
Miljönämnden tar anmälan till protokollet.
Beslut

Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 90 Tillsyn av Familjen Baryauno AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Pennybridge arms
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00148
Ärendebeskrivning

Familjen Baryauno AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Pennybridge arms, Rudbecksgatan 38 A i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av att företaget inte har betalat sina
arbetsgivaravgifter under maj och juni 2019.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Tjänsteskrivelse 2019-08-29.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 § samma
lag.
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Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 § samma
lag.

§ 91 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Ksara
Handläggare: Leif Andersson AlkT 01-2019-00142
Ärendebeskrivning

Ksara AB, nedan kallad sökande, har ansökt om tillstånd enligt alkohollagen
för servering av alkoholdrycker vid Ksara, Bärnstensvägen 2 i Örebro.
Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00
och kl. 01:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 §
är uppfyllda.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 §
är uppfyllda.

§ 92 Tillsyn av Barhanne Bar AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Rockbar
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00146
Ärendebeskrivning

Barhanne Bar AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Rockbar, Storgatan 20 i Örebro.
Miljökontoret har i tjänsteskrivelse dagtecknad 2019-08-13 redogjort för vissa
omständigheter och föreslagit att Miljönämnden meddelar företaget en varning.
Efter kommuniceringen har skuldmassan ökat, deklarationer har inte lämnats
in till Skatteverket och F-skattsedeln har återkallats.
Med bakgrund av ovanstående finns det anledning för Miljönämnden att
återkalla företagets serveringstillstånd.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
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Utdrag från SYNA.
Svar från Skatteverket upplysningstjänst.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8
kap. 12 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8
kap. 12 § samma lag.

§ 93 Information om inkomna idéer till idéslussen
Handläggare: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Enligt önskemål från KS ska information om inkomna godkända idéer till
Idéslussen delges nämnderna som skriftlig information två gånger per år. Att
idén har godkänts innebär inte att den är genomförd, utan att den godkänts för
vidare utredning. Först efter utredning tar ansvariga be-slut om idén kan
genomföras eller inte.
Beslutsunderlag

Sammanställning 19-08-19.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 94 Detaljplan Gåsen 8 m fl Skebäck
Ärendenummer: Mn 121/2019
Handläggare: Ida Karlsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 20 september 2019.
Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra ny vårdcentral, nya vårdboenden,
bostäder samt förskola uppförda i en kvartersstruktur. Man vill säkerställa
allmänhetens tillgång till området genom att planlägga en ny allmän gata runt

5 (11)

ÖREBRO

Protokoll

kvarteret samt ändra användningen av en den av Slussgatan från park till gata
för att anpassa planen till rådande förhållanden.
Beslutsunderlag

Här redovisas de dokument som ligger till grund för ärendet.
01 Plankarta Gåsen 8
02 planbeskrivning Gåsen 8
03 samrådsinformation Gåsen 8
05 checklista för konsekvens- och behovsbedömning, Gåsen 8
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har följande synpunkter på förslaget till detaljplan:
Friyta: I planbeskrivningen framgår inte hur man avser uppfylla kravet på att
tillräcklig friyta för barnen. Tillräcklig friyta är viktig för barnens hälsa och
välmående samt har en positiv inverkan på inlärningsförmåga och utveckling.
Därför bör dessa värden finnas med i planen.
Nämndens behandling

Majoriteten ajournerar sig under 5 minuter för överläggning om
tilläggsyrkande.
Yrkande

Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar tillägg på att Boverkets
rekommendationer kring friytor för förskolor tas till hänsyn.
Proposition

Ordförande Brittis Sundström (KD) finner att det finns ett tilläggsyrkande, det
vill säga Berit Tedsjö-Winklers (L) förslag om att ta med Boverkets
rekommendationer kring friytor gällande förskolor i skrivelsen.
Ordförande ställer tillägget under proposition och finner att nämnden bifaller
tillägget.
Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter på förslaget till detaljplan:
1. Tilläggsyrkande om att ta hänsyn till Boverkets rekommendationer kring
friytor vid förskolor.
2. Friyta: I planbeskrivningen framgår inte hur man avser uppfylla kravet på att
tillräcklig friyta för barnen. Tillräcklig friyta är viktig för barnens hälsa och
välmående samt har en positiv inverkan på inlärningsförmåga och utveckling.
Därför bör dessa värden finnas med i planen.
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§ 95 Information om uppföljningsrapport för Örebro
kommuns klimatstrategi
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning

Sara Andersson, miljöstrateg på Örebro kommun informerar Miljönämnden
om kommunens uppföljningsrapport gällande klimatstrategi.
Beslutsunderlag

Temarapport klimat 2017, Uppföljning av Klimatstrategi för Örebro kommun
2018-11-09.
Power Point-presentation.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 96 Beslut om riktade åtgärder inför ÖSB 2020
Ärendenummer: Mn 126/2019
Handläggare: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Alla kommunala nämnder har i budgetdirektivet fått i uppdrag att komma med
inspel till kommunens Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022, som Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om i oktober 2019.
Inspelen ska innehålla förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas om
ekonomin försämras. Åtgärderna kommer inte att genomföras utan ytterligare
process.
Miljönämndens inspel innehåller ett förslag på åtgärd som innebär en
reducering av anslaget till Miljönämnden med 0,2 mnkr. Det innebär en
minskning av de skattefinansierade arbetsmomenten i verksamheten. De troliga
konsekvenserna av en sådan reducering är minskad tid för rådgivning,
förebyggande arbete och samverkan med andra myndigheter som är viktiga
faktorer i samhällsbyggnadsprocessen.
Beslutsunderlag

Ks 999/2019 Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021–2022.
Tjänsteskrivelse 2019-09-09.
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
Yrkande

Mats Nilsson (V) och Helena Viking (V) yrkar bifall till förslaget samt ber att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) och Mats Andersson (M) yrkar
avslag till förmån för Moderat budget.
Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag till förmån för en Liberal budget.
Leif-Åke Persson (SD) Yrkar avslag till förmån för egen budget.
Proposition

Ordförande Brittis Sundström (KD) finner att det finns 4 förslag till beslut, det
vill säga Miljökontorets förslag till beslut, samt Tomas Runnqvists (M) Karin
Pernefalks (M) och Mats Anderssons (M) förslag om avslag, Berit TedsjöWinklers (L) förslag om avslag, samt Leif-Åke Perssons (SD) förslag om
avslag.
Ordförande ställer dessa under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt Miljökontorets förslag.
Ordförande finner sedan att nämnden bifaller Mats Nilssons (V) särskilda
yttrande som tas till protokollet.
Beslut

Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
Reservation

Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M), och Mats Andersson (M), Berit
Tedsjö-Winkler (L), Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 97 Remissvar – revidering av överenskommelse om
samverkan i Örebro
Ärendenummer: Mn 102/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

En arbetsgrupp med representanter från civilsamhället och Örebro kommun
har på uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och
Samverkansrådet i Örebro tagit fram ett förslag på en reviderad
överenskommelse om samverkan i kommunen. Förslaget har skickats på
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remiss till såväl Miljökontoret som Miljönämnden. Överenskommelsen om
samverkan i kommunen har funnits sedan 2010. Syftet med
överenskommelsen är att stärka relationerna mellan civilsamhälle och kommun
samt skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Revideringen är
ett sätt att säkerställa att överenskommelsen är fortsatt aktuell.
Miljönämnden ställer sig positiv till revideringen. Nämnden föreslår en
omformulering av en mening för att inkludera kommunala nämnder i
överenskommelsen.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderad överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
civila samhället och kommunen (2019-05-02)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
Miljönämnden ställer sig bakom remissvaret.
Remissvaret skickas senast den 30 oktober 2019 till kommun@orebro.se,
märkt med ”Ks 1216/2018”.
Yrkande

Sten Lang (MP) yrkar bordläggning av ärendet.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill Miljökontorets
förslag samt säga Sten Langs (MP) förslag om att bordlägga ärendet.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Sten Langs (MP) förslag att
bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
Beslut

Miljönämnden beslutar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

§ 98 Delårsrapport 2 2019 med prognos
Ärendenummer: Mn 116/2019
Handläggare: Maria Gren Pär Lidberg
Ärendebeskrivning

Miljönämnden prognostiseras efter 2019 års första åtta månader att vid årets
slut göra ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget. Den positiva
prognosen beror främst på högre intäkter och lägre gemensamma kostnader än
väntat. Det innebär även att avgiftsfinansieringsgraden enligt prognosen
kommer att överstiga målvärdet något och landa på 54,6 procent.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2019 med prognos 2019-09-12.

9 (11)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.

§ 99 Yttrande rörande ansökan om tillstånd för Scanspac,
Eldvalla 3:11
Handläggare: Louise Kransmo M-2018-1153
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har getts tillfälle att yttra sig till mark- och miljödomstolen vid
Nacka tingsrätt gällande Scanspacs egen överklagan av tillstånd som getts av
miljöprövningsdelegationen i Örebro läns beslut daterat 2019-05-08.
Beslutsunderlag

Remiss från Nacka tingsrätt 2019-09-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-10
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse daterat 201909-05 rörande Saint Gobain Sweden AB Scanspac överklagan av
tillståndsbeslut fattat den 8 maj 2019 dnr 551-5175-2018
Yrkande

Leif-Åke Persson (SD) yrkar bifall till Miljökontorets förslag.
Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse daterat 201909-05 rörande Saint Gobain Sweden AB Scanspac överklagan av
tillståndsbeslut fattat den 8 maj 2019 dnr 551-5175-2018.
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§ 100 Information om tillsyn av konstgräsplaner
Handläggare: Louise Kransmo Beatrice Johansson
Ärendebeskrivning

Miljö och hälsoskyddsinspektörerna Louise Kransmo och Beatrice Johansson
informerar nämnden om tillsynen av konstgräsplaner i kommunen.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 101 Ordförande och förvaltning informerar
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Berit Tedsjö-Winkler (L) får återkoppling av Henrik Bengtsson gällande övrig
fråga om markföroreningar vid Österplan.
- Information om Alibaba gällande återrapportering om viten.
- Henrik Bengtsson informerar Michael Larsson (SD) om att han kommer
skicka ut mer information om frågor i delegationsförteckningen gällande
augusti månad 2019.
Förslag till beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.
Beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.
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Datum: 2019-09-17
Miljönämnden

Särskilt yttrande

§ 12 MILJÖNÄMNDENS INSPEL TILL ÖVERGRIPANDE
STRATEGIER OCH BUDGET 2020 MED PLAN FÖR
2020-2022
Vi ställer oss bakom ärendet under förutsättning att det ska
anses vara just ett inspel för framtida utredningar för
verksamheternas utveckling och inget förslag på några
förändringar. Förvaltningens förslag är väldigt löst formulerade
och långsiktiga konsekvenser för de olika besparingsförslagen
saknas. Det går i nuläget inte att avgöra hur
eventuella förslag kommer att påverka berörda grupper. Utan
ordentliga utredningar riskerar förändringar inte bara att slå
hårt mot vissa grupper, utan också leda till fördyringar för
kommunen i längden. Det är också grundläggande för oss att
besparingar inom vår egen verksamhet inte innebär att
kostnader överförs till andra programområden.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ta ansvar för Örebro
kommuns ekonomi och vi räds inte att lyfta på alla stenar för att
få en ekonomi i balans. Men Vänsterpartiet är kritiska till förslag
som kan försämra för kommunens mest utsatta, eller skapa ett
mer ojämlikt och ojämställt samhälle.
Vi förväntar oss att samtliga förslag till förändringar kommer
att utvärderas grundligt samt att en konsekvensanalys
genomförs innan förslag till beslut läggs fram. Vi vill därför föra
till protokollet att vi inte ställer oss bakom några som helst
förändringar av verksamheter utan ordentliga utredningar med
konsekvensanalyser.
Mats Nilsson
För Vänsterpartiet

