Mn 143/2015

Protokoll

Miljönämnden
2016-02-09
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Berit Hallén (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Marita Andersson (C)
Tore Mellberg (V)
Karin Pernefalk (M)
Villemo Klockars (M)
David Larsson (SD)
Sten Lang (MP)
Tjänstgörande ersättare
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Christer Karlsson (S)
Elisabeth Hammar (S)

§§ 14-23

Tjänstgör för Georg Barsom (L)
Tjänstgör för Tomas Runnqvist (M)
Tjänstgör för Berit Hallén (S) §§24-27

Närvarande ersättare
Helena Ståhl (SD)
Mats Nilsson (V)
Övriga
Sofia Lindén tf Miljöchef
Jessica Nordkvist Nämndsekreterare
Per Undén Jurist
Anders Ringqvist Enhetschef Hälsoskydd
Kristian Hellström Enhetschef
Amanda Näsström Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Therese Elverstedt Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Robin Öhman Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Helena Aronsson Planerare
Maria Gren planerare
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Mona Hass Ekonom
Erik Lindgren Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johanna Bengtsson Miljö- och Hälsoskyddsinspektör
Daniel Åberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Elin Karlsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Paragraf 14-27

Jessica Nordkvist, sekreterare
Justerat den 2016-02-15

Per Lilja, ordförande

Sten Lang, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-02-16.

§ 14 Kallelse m.m.
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjligheten att anmäla övriga ärenden/frågor till
dagordningen och ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att tillåta att Erik Lindgren, Johanna Bengtsson,
Daniel Åberg och Elin Karlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
närvarar vid dagens sammanträde.
§ 23 Kontrollköp av tobak och folköl, bordläggs till nästa sammanträde
med Miljönämnden
Föreliggande dagordning godkänns.
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Beslut
Miljönämnden beslutar att tillåta att Erik Lindgren, Johanna Bengtsson,
Daniel Åberg och Elin Karlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
närvarar vid dagens sammanträde.
§ 23 Kontrollköp av tobak och folköl, bordläggs till nästa sammanträde
med Miljönämnden
Föreliggande dagordning godkänns.

§ 15 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Sten Lang (Mp) med Berit
Tedsjö-Winkler (L) som ersättare.
2. Justeringen äger rum måndagen den 15 februari kl. 08.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
Beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Sten Lang (Mp) med Berit
Tedsjö-Winkler (L) som ersättare.
2. Justeringen äger rum måndagen den 15 februari kl. 08.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.

§ 16 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen
den 29 januari kl. 09:00-11:00.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 17 Redovisning av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 9/2016
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
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till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut W3D3 2016-01-07 - 2016-01-26 .
Delegationsbeslut Ecos 2015-12-12 - 2016-01-15.
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen december 2015
Attester januari 2016
Förslag till beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.

§ 18 Information om jäv
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
Per Undén, jurist, informerar Miljönämnden om jävsregler.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 19 Förslag till beslut vid vite att släppa ut avloppsvatten
från ladugårdsbyggnaden till avloppsanläggning på
Vintrosa-Sanna 14:4, Örebro
Handläggare: Amanda Näsström
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-4536
Vid en avloppsinventering våren och sommaren 2012-2013 konstaterades
brister i avloppsanläggningen från ladugårdsbyggnaden på fastigheten
Vintrosa-Sanna 14:4. Nuvarande avloppsanläggning uppfyller inte de krav
som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste därför åtgärdas för att
avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens
tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra
anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutet har kommunicerats med fastighetsägaren som inte har framfört
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några synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2016-02-09
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, Norpig AB,
med organisationsnummer: 556770-0108, med adressen VintrosaSanna Norrgården 437, 719 91 Vintrosa, att från och med den 15 juni 2016
släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) från
ladugårdsbyggnaden till den bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten Vintrosa-Sanna 14:4 i Örebro kommun.
Nämndens behandling
Miljönämnden informeras om att det finns ett skrivfel i tjänsteskrivelsen
som skickades till Miljönämnden inför dagens sammanträde. Skrivfelet rör
fastighetsbeteckningen och denna ändras till rätt fastighetsbeteckning innan
Miljönämnden fattar sitt beslut.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, Norpig AB,
med organisationsnummer: 556770-0108, med adressen VintrosaSanna Norrgården 437, 719 91 Vintrosa, att från och med den 15 juni 2016
släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) från
ladugårdsbyggnaden till den bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten Vintrosa-Sanna 14:4 i Örebro kommun.

§ 20 Tema Miljöskydd: Tillsyn i praktiken
Handläggare: Therese Elverstedt, Robin Öhman
Ärendebeskrivning
Therese Elverstedt och Robin Öhman, Miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
informerar Miljönämnden om lantbrukstillsyn.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 21 Information om studiebesök
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om det kommande studiebesöket som
Miljönämnden ska genomföra i mars.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 22 Information om NKI resultat och lotsverksamhet
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning
Helena Aronsson, planerare, berättar för Miljönämnden om NKI
(nöjdkundindex) och lotsverksamheten.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 23 Kontrollköp av tobak och folköl
Ärendebeskrivning
Ärendet bordläggs till Miljönämndens nästa sammanträde.

§ 24 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Mn 157/2015
Handläggare: Maria Gren, Mona Hass
Ärendebeskrivning
2015 har varit ett år blandat av utmaningar och framgångar för
Miljönämnden. Målgrupperna är mycket nöjda med nämndens arbete. I
Stockholm Business Alliances mätning fick nämnden 77 i index, vilket
alltså är ännu högre än föregående år. Bäst resultat, 86, fick nämnden för
sitt bemötande. I medarbetarenkäten fick nämnden ett hållbart
medarbetarengagemang på 79, precis som året innan. Miljönämnden har
god ekonomisk hushållning, ett positivt ekonomiskt resultat och en
avgiftsfinansieringsgrad på 51 procent.
Örebros invånare växer i antal, vilket leder till fler ärenden för nämnden.
Samtidigt har arbetsstyrkan varit lägre än väntat, varför situationen har
varit ansträngd för medarbetarna. Rekryteringsbehovet har inte mötts i
önskad takt, vilket budgetöverskottet indikerar. Inför 2016 har ett arbete
inletts för att nästa år ha rätt bemanning.
Miljönämnden har i uppdrag att utföra prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet och prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet. Därigenom verkar nämnden för hållbar tillväxt i
Örebro kommun. Samtidigt utför nämnden arbete som syftar till att minska
segregation och barnfattigdom, öka sysselsättning och förbättra människors
hälsa. Därmed verkar nämnden även för att stärka människors egenmakt
6

och tillgodose barns och ungas behov.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2015, daterad 2016-01-26 (Mn 157/2015)
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Miljönämnden begär att 469 tkr (motsvarande 20 % av överskottet)
överförs till 2016.
Beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Miljönämnden begär att 469 tkr (motsvarande 20 % av överskottet)
överförs till 2016.

§ 25 Remiss: Klimatstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 153/2015
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har tagit fram ett
förslag på en ny klimatstrategi för Örebro kommun. Strategin innehåller
mål och förslag på åtgärder både för kommunen som geografiskt område
och som organisation. Miljönämnden har getts möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Klimatstrategi för Örebro kommun. Mål och delmål för 2020 och 2030.
Remissversion 2015-11-17 Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro
kommun. 2015-11-17
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att lämna synpunkter i enlighet med förslaget till
yttrande till klimatstrategi för Örebro kommun.
Nämndens behandling
Karin Pernefalk (M) inkommer med ett särskilt yttrande för Moderaterna.
Karin Pernefalk (M) drar tillbaka det särskilda yttrandet för Moderaterna
och begär ajournering.
Miljönämnden ajournerar fem minuter.
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Karin Pernefalk (M) och Villemo Klockars (M) avser att inte delta i
beslutet.
Karin Pernefalk (M) tillsammans med Berit Tedsjö-Winkler (L) kommer
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande för Moderaterna och Liberalerna.
Beslut
Miljönämnden beslutar att lämna synpunkter i enlighet med förslaget till
yttrande till klimatstrategi för Örebro kommun, med följande tillägg:
Miljönämnden anser att de åtgärder som finns beskrivna i strategin ska
vara tydligare och att de ska vara bindande för verksamheterna. Genom att
inte fastställa åtgärderna finns en risk att de inte prioriteras i alla lägen och
att klimatfrågorna kommer in andra hand. Miljönämnden anser därför att
åtgärdsdelen i dokumentet ska formuleras om så att kraven på nämnderna
som berörs blir tydligare.
Moderaternas och Liberalernas särskilda yttrande ska biläggas protokollet
Karin Pernefalk (M) och Villemo Klockars (M) deltar inte i beslutet.

§ 26 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om att driftsnämnderna tillsammans med
programnämnden inom programområde samhällsbyggnad kommer att ha
en gemensam workshop kring temat ” Utmaningar i ett växande
Örebro” under våren. Datum är inte klart ännu.
Anders Ringqvist, enhetschef hälsoskyddsenheten, ger en nulägesrapport
avseende förskolan Kameleonten.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 27 Övriga ärenden/frågor
Ärendebeskrivning
Karin Pernefalk (M) ställer en fråga om livsmedelstillsyn. Får butikerna
sälja bröd och godis som inte är övertäckt eller har lock? Kristian
Hellström, enhetschef livsmedelsenheten, berättar att butikerna inte måste
täcka över bröd och godis enligt lagstiftningen.
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Särskilt yttrande

Ärende Klimatstategi för Örebro kommun
Ärendenummer: 153/2015

Miljönämnden nämnden
Örebro kommun
9/2 2016

En ansvarsfull och hållbar klimatstrategi
Den klimatstrategi som nu ligger ute på remiss bygger på att Örebro kommun når sitt
klimatmål genom att producera och tillföra förnybar energi till marknaden. Nya
Moderaterna och Liberalerna motsätter sig att kommunen ska satsa skattemedel på att
äga och driva vindkraftverk. Vindkraften dras idag med stora förluster och det är inte
förenligt med ansvarfull ekonomisk hushållning eller det kommunala välfärdsuppdraget
att satsa skattebetalarnas pengar på den sortens verksamhet.
Örebro kommun bör istället prioritera att få ner koldioxidutsläppen i de kommunala
verksamheterna genom bland annat energieffektivisering och byte till elleverantörer
som tillhandahåller el från förnybara energikällor. Nya Moderaterna och Liberalerna
kommer att ta ställning till klimatstrategin i sin helhet när den beslutas i
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt senare i vår.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.
För Moderaternas grupp i nämnden
Karin Pernefalk (M)
För Liberalernas grupp i nämnden
Berit Tedsjö-Winkler

