Mn 169/2014

Protokoll

Miljönämnden
2015-03-10
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:15
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)
Karin Pernefalk (M)
Margareta Arvidsson (M)
David Larsson (SD)
Thomas Nyström (MP)
Georg Barsom (FP)

Ordförande

§§ 23-37
Justerare

Tjänstgörande ersättare
Christer Karlsson (S)
Simon Olow (M)
Mats Nilsson (V)

Tjänstgör för Linda Linder (S) §§ 38-42
Tjänstgör för Ronnie Palmén (M)
Tjänstgör för Tore Mellberg (V)

Närvarande ersättare
Berith Tedsjö-Winkler (FP)
Nadde Butandu (KD)
Christer Karlsson (S)

§§ 23-37

Övriga
Anna Billgren
Johan Utter
Johanna Elfving
Helena Aronsson
Anders Ringqvist
Mona Hass
Lennart Wiklund
Maja Englund
Eva Fransson

Miljöchef
Nämndadministratör
Enhetschef Miljöskydd
Enhetschef Livsmedel
Enhetschef Hälsoskydd
Ekonom
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Stadsantikvarie
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Therese Aremyr
Karin Karlsson
Ingela Klingvall
Roger Strindberg

Kommunekolog
Planerare HUT
Administrativ samordnare
Kvalitetshandläggare

Paragrafer 23-42

_________________________________
Johan Utter, sekreterare
Justerat den 17 mars 2015.

_________________________________
Per Lilja (S), ordförande

_________________________________
Karin Pernefalk (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 mars 2015.

§ 23 Kallelse m.m.
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndadministratören 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
Föreliggande dagordning godkänns.
Nämndens behandling
Per Lilja (S) anmäler en övrig fråga angående rivningsmassor.
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Marita Andersson (C) anmäler en övrig fråga angående tillsyn av
konstgräsplaner.
Berith Tedsjö-Winkler (FP) anmäler en övrig fråga angående märkning av
förpackningar för mat.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Föreliggande dagordning godkänns.

§ 24 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
Till justerare av dagens protokoll utses Karin Pernefalk (M) med David
Larsson (SD) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 17 mars kl. 13:00 på Förvaltningskontor
samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.
Nämndens behandling
David Larsson (SD) meddelar att han ej har möjlighet att vara ersättare vid
justeringen denna gång. Istället föreslås Thomas Nyström (MP) som
ersättare.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Till justerare av dagens protokoll utses Karin Pernefalk (M) med Thomas
Nyström (MP) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 17 mars kl. 13:00 på Förvaltningskontor
samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.

§ 25 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen den 27
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februari 2015 kl. 09:00-11:35.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 26 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 33/2015
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden. Anmälan omfattar delegationsbeslut ur Ecos 2015-01-21 2015-02-17, ur W3D3 2015-01-20 - 2015-03-02 samt tekniska
förvaltningens beslut fattade på delegation från Miljönämnden under
februari månad.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Ecos
Delegationsbeslut W3D3
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen
Förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.

§ 27 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Mn 28/2015
Handläggare: Anna Billgren, Mona Hass
Ärendebeskrivning
Vilka beslut företag och offentliga organisationer i Örebro fattar idag
liksom vilket ansvar de tar för en hållbar utveckling påverkar dagens
medborgare men också vilket Örebro morgondagens barn får växa upp i.
Barnperspektivet finns ständigt närvarande i vår verksamhet. Att barn och
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unga får växa upp i en hälsosam miljö och att deras förskole- och
skolmiljöer är sunda säkerställer samhällsutvecklingen och kommunens
kompetensförsörjning på lång sikt. Att vi skyddar mark, vatten och luft mot
föroreningar är en förutsättning för hållbar tillväxt och att Örebro kommun
kan utvecklas mot att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
På samma sätt ska medborgare och besökare kunna gå på restaurang,
handla i butiken, äta maten i skolan och på sjukhuset och känna sig trygga
att de inte kommer att bli sjuka av något som maten innehåller.
Miljönämndens bidrag till Örebro kommuns utveckling är att vi genom vår
tillsyn och kontroll säkerställer att företag, offentliga organisationer och
medborgare följer miljö- och livsmedelslagstiftningen och därigenom
bidrar till en hållbar utveckling, en säker livsmedelkedja för
konsumenterna och att företag kan konkurrera på lika villkor.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2015, 2015-03-02
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Nämndens behandling
Samtliga representanter från oppositionspartierna meddelar att de önskar
avstå från att delta i beslutet till förmån för egna budgetförslag.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Karin Pernefalk (M), Margareta Arvidsson (M), David Larsson (SD),
Thomas Nyström (MP), Georg Barsom (FP), Mats Nilsson (V) och Simon
Olow (M) avstår från att delta i beslutet.

§ 28 Behovsutredning 2015-2017
Ärendenummer: Mn 26/2015
Handläggare: Anna Billgren
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Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen ska det finnas en utredning om
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid
behov och minst en gång varje år. För livsmedelskontrollen finns inget
lagstadgat krav på att ta fram en behovsutredning. Eftersom
behovsutredningen är ett viktigt underlag för myndighetens
verksamhetsplanering har miljönämndens resursbehov för det fullständiga
myndighetsuppdraget tagits fram. I behovsutredningen fastställs vilka
verksamheter som omfattas av tillsyn under perioden, i vilken
omfattningen kontrollen ska genomföras och vilka resurser som krävs för
uppdraget.
De resurser som krävs för att bedriva tillsyn över de verksamheter som inte
omfattas av återkommande tillsyn redovisas under posterna Övrig tillsyn
alternativt projektinriktad tillsyn i dokumentet.
En del av tillsynsuppdragen innefattar även administrativa arbetsuppgifter
och därför har även detta resursbehov beräknats.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23
Behovsutredning 2015-2017, 2015-03-10
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Behovsutredning 2015-17 ska gälla för verksamheten.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Behovsutredning 2015-17 ska gälla för verksamheten.

§ 29 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2015
Ärendenummer: Mn 21/2015
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning
Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur
de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
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Syftet med den övergripande kontrollplan för livsmedelskontrollen är att ge
Miljönämnden en beskrivning av hur Miljökontorets offentliga kontroll är
organiserad, inriktning av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen
innehåller inte detaljer om hur kontrollen bedrivs för enskilda
livsmedelsföretagare. Den löpande arbetsplaneringen sker inom
Livsmedelsenheten på Miljökontoret.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-20
SLV - Uppdrag Livsmedelskontroll
Kontrollplan för Livsmedelskontrollen 2015, 2015-03-10
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden antar förslag till kontrollplan för livsmedelskontrollen 2015,
Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden antar förslag till kontrollplan för livsmedelskontrollen 2015,
Örebro kommun.

§ 30 Tillsynsplan tobak och folköl 2015
Ärendenummer: Mn 29/2015
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning
Syftet med tobaks- respektive alkohollagen är att förhindra att barn och
ungdomar under 18 år får tillgång till tobak och alkohol. I tobakslagen
(1993:581) finns också angivet platser och lokaler där tobaksrökning är
förbjuden, vilket också ingår i Miljönämndens tillsynsansvar.
Miljönämndens ansvar i alkohollagen (2010:1622) gäller endast
ölförsäljning, d.v.s. i dagligt tal "folköl". Enligt aktuell lagstiftning ska den
som bedriver detaljhandel med tobak och folköl ha ett fungerande
egenkontrollprogram och utöva egenkontroll över försäljning och hantering
av dessa varor.
Den ordinarie tobaks- och folkölstillsynen är, vid sidan om de aktuella
lagarna, att arbeta enligt Örebro kommuns drogpolitiska handlingsplan (Ks
475/2010) där alla verksamheter ska få ett tillsynsbesök under året. En
revidering av den drogpolitiska handlingsplanen kommer att ske under
2015 och kravet på att alla verksamheter ska få ett årligt tillsynsbesök
kommer att justeras. Tillsynen av verksamheter som säljer tobak och folköl
baseras på tillsynsplanen och uppföljning av sanktioner, men även utifrån
klagomål och tips. Målet är att alla nya verksamheter som startar
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försäljning får information och ett första tillsynsbesök inom ca 2 mån.
Tillsynsplanen för 2015 baseras på att verksamheter ska få minst ett
kontrollbesök vart tredje år.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-20
Tillsynsplan för tobak och folköl 2015, 2015-03-10
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden antar förslag till tillsynsplan för tobak och folköl 2015,
Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden antar förslag till tillsynsplan för tobak och folköl 2015,
Örebro kommun.

§ 31 Kontrollplan receptfria läkemedel 2015
Ärendenummer: Mn 30/2015
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning
Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas utanför
apotek. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och
kommunen där handeln bedrivs har ett kontrollansvar. Om kommunen
upptäcker allvarliga brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket
som kan besluta om sanktionsåtgärder i form av förelägganden eller förbud
i kombination med vite.
Försäljningen av receptfria läkemedel är reglerad genom lagen (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel samt Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Bestämmelserna syftar till att säkerställa att läkemedel hanteras och säljs
på ett sådant sätt att de inte skadar människor, egendom eller miljö samt att
läkemedlens kvalitet är fullgod.
Kontrollplanen för 2015 baseras på att verksamheter ska få minst ett
kontrollbesök vart tredje år.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-20
Kontrollplan för receptfria läkemedel 2015, 2015-03-10
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Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden antar förslag till kontrollplan för receptfria läkemedel 2015,
Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden antar förslag till kontrollplan för receptfria läkemedel 2015,
Örebro kommun.

§ 32 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen 2015
Ärendenummer: Mn 27/2015
Handläggare: Anna Billgren
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt miljötillsynsförordningen
(2011:13) för varje verksamhetsår besluta om en samlad tillsynsplan som
omfattar nämndens ansvarsområden. Tillsynsplanen för 2015 preciserar
vilka tillsynsinsatser som kommer att genomföras under året av
miljöskyddsenheten och hälsoskyddsenheten.
Tillsynsplaneringen omfattar stegen planering, genomförande, uppföljning,
utvärdering och förbättringar. En genomtänkt planering och att tillsynen
genomförs effektivt är väsentligt för att säkerställa att tillsynsuppdraget
genomförs och verksamheterna får den tillsyn de betalar för.
Miljönämnden följer upp och utvärderar tillsynsplanen i samband med
delårsrapport och årsberättelsen för verksamheten.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23
Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen 2015, 2015-03-10
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Tillsynsplan 2015 ska gälla för verksamheten.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Tillsynsplan 2015 ska gälla för verksamheten.
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§ 33 Genomgång av NKI-rapporten 2014
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning
Miljönämnden informeras om Örebro kommuns resultat i den årliga NKImätningen (Nöjd-kund-index). Örebro kommun har höjt sitt resultat från
61 till 73 jämfört med föregående års resultat. Ett av de områden som mäts
är kommunens miljötillsyn (miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel). Här
har en markant förbättring skett. Miljötillsynen får 74 mot 59 föregående
år, vilket är mycket glädjande. Miljökontoret har jobbat mycket med bl.a.
det personliga mötet samt bemötande och attitydfrågor.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 34 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2015-2016
Ärendenummer: Mn 14/2015
Handläggare: Anna Billgren
Ärendebeskrivning
Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt
arbetsmiljöarbete framgår att arbetsgivaren ska fördela uppgifter i
arbetsmiljön till chefer och medarbetare. Syftet med fördelningen är att
risker i arbetsmiljön ska förebyggas och därigenom atten tillfredsställande
arbetsmiljö ska uppnås.
Kommunfullmäktige har det övergripande ledningsansvaret för
arbetsmiljöområdet i Örebro kommun. Kommunfullmäktige fördelar
arbetsmiljöuppgifterna vidare till nämnderna där det är ordförande i
nämnden som står som ytterst ansvarig.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-04
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2015-03-10
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen vid
miljöförvaltningen i enlighet med fördelning av arbetsmiljöuppgift.
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2. Förvaltningschefen får i uppdrag att uppgifter i arbetsmiljön fördelas
vidare inom förvaltningen.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Miljönämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen vid
miljöförvaltningen i enlighet med fördelning av arbetsmiljöuppgift.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att uppgifter i arbetsmiljön fördelas
vidare inom förvaltningen.

§ 35 Genomgång av rapport från kvalitativ undersökning
av hur företagen upplever Miljökontorets tillsyn och
kontroll
Ärendenummer: Mn 7/2014
Handläggare: Anna Billgren
Ärendebeskrivning
Miljönämnden informeras om en kvalitativ undersökning som genomförts
med målet att ta reda på hur Örebro kommuns företag upplever
Miljökontorets tillsyn och kontroll. En konsult har intervjuat några utvalda
företag och ställt öppna frågor. Resultatet är mycket bra, företagen
upplever Miljökontorets inspektörer som kompetenta och tydliga med ett
professionellt bemötande. Företagen har förståelse för varför tillsynen
behöver göras och vill följa de lagar och regler som finns. Tilltron till
rättssäkerheten i processen är god. Inspektörerna anses också vara
tillgängliga och ger bra information.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 36 Detaljplan Olaus Petri 3:180 m.fl.(Munkatorps
trafikplats)
Ärendenummer: Mn 20/2015
Handläggare: Lennart Wiklund
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Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast 2015-03-20.
Syftet är att möjliggöra byggnation av en större verksamhetslokal som
innehåller lager, kontor samt tillhörande försäljning. Området är tänkt att
bebyggas i två etapper med en första del som totalt är ca 46 000 kvm och
en andra del som kan bli ca 26 000 kvm.
Planområdet ligger längs Arbogavägen E18/E20 vid Örebros nordöstra
infart och är 35 hektar stort.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23
Samrådshandlingar 2015-02-10
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter enligt
tjänsteskrivelse 2015-02-23 beaktas.
Yrkande
Thomas Nyström (MP) yrkar att detaljplanen ska avstyrkas med
motiveringen att området ligger för nära skyddsvärda natur- och
rekreationsområden för att passa för den föreslagna verksamheten, samt att
förslaget innebär för mycket påverkan på, samt osäkerhet kring påverkan
på, dessa skyddsvärda områden vad gäller ett antal viktiga miljöaspekter,
såsom buller, artpåverkan, dagvattenföroreningar och estetik.
Arne Bergqvist (S) yrkar bifall till Miljökontorets förslag.
Proposition
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, nämligen
Miljökontorets förslag och Thomas Nyströms (MP) yrkande.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att
Miljönämnden beslutat att bifalla Miljökontorets förslag.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter enligt
tjänsteskrivelse 2015-02-23 beaktas.
Reservation
Thomas Nyström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 37 Detaljplan Nikolai 3:65, område norr om COOP
Ladugårdsängen
Ärendenummer: Mn 19/2015
Handläggare: Maja Englund
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 25 mars 2015.
Befintlig detaljplan är från 2008 och medger byggrätter på upp till 25
våningar. Den höga byggrätten har inte efterfrågats varpå den föreslås
sänkas för att få en byggrätt som stämmer bättre överens med dagens
efterfrågan. I samband med att byggrätten och våningsantalen ändras ses
också prickmark över och användning för parkering, förskola, skola och
centrum läggs till i området. Användningen för handel i gällande detaljplan
tas bort i och med att användningen för centrum tillförs.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23
Samrådshandlingar 2015-02-11
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter enligt
tjänsteskrivelse 2015-02-23 beaktas.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter enligt
tjänsteskrivelse 2015-02-23 beaktas.

§ 38 Skötselplan för kulturreservatet Karlslund
Ärendenummer: Mn 23/2015
Handläggare: Eva Fransson, Therese Aremyr
Ärendebeskrivning
Beslut om bildande av det kommunala kulturreservatet Karlslund togs
2010-05-26. Enligt samma beslut skulle skötselplanen kunna beslutas inom
två år till skillnad från den vanliga beslutsgången då reservatsbeslut och
skötselplan tas vid samma tillfälle. Skälet till detta var att
kulturreservatsbildande var helt nytt för kommunen och att ett annan typ av
underlag krävdes.
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En arbetsgrupp med deltagare från Tekniska förvaltningen, Kultur och
fritid, Miljökontoret samt Stadsbyggnad har tillsammans arbetat fram det
huvudsakliga innehållet i planen och planen har även varit ute på remiss.
Till grund för planen har inventeringar gjorts av natur- och kulturmiljön i
området och en historisk markundersökning har också gjorts.
Planen översänds nu till Miljönämnden för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-17
Skötselplan 2015-02-17
Sammanställning av remissvar
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Miljönämnden:
Skötselplanen för kulturreservatet Karlslund antas.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Skötselplanen för kulturreservatet Karlslund antas.

§ 39 Information om remiss rörande
vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Norra
Östersjön 2015-2021
Handläggare: Karin Karlsson
Ärendebeskrivning
Miljönämnden informeras om en inkommen remiss gällande ny
vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Norra Östersjön 2015-2021.
Det nya åtgärdsprogrammet kommer att innebära nya åtaganden och
prioriteringar för kommunerna då åtgärderna är bindande. Bla. läggs fokus
i det nya programmet på miljögifter i vattendrag, jordbruk och
övergödning, enskilda avlopp och dricksvatten.
Remissen besvaras av Programnämnd samhällsbyggnad.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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§ 40 Information om Örebro kommuns flyktingmottagande,
anmälan av minnesanteckningar
Handläggare: Anna Billgren
Ärendebeskrivning
Miljöchef Anna Billgren anmäler inkomna minnesanteckningar från
arbetsgruppen "Samarbete, samordning och planering kring
anhöriginvandring/ flyktingmottagning" samt informerar kort om
innehållet i dessa.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar, 2015-02-11
Presentation Asyl- och flyktingmottagning
Förslag till beslut
Anmälan av minnesanteckningarna och informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av minnesanteckningarna och informationen tas till protokollet.

§ 41 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Miljönämnden informeras om att en utbildning kommer att ges på
eftermiddagen efter nästa nämndsammanträde den 14 april.
Kort information ges även om efterspelet av Miljökontorets avslöjande
förra året gällande PCB i planteringsjord.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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§ 42 Övriga ärenden/frågor
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning
Enhetschef Johanna Elfving besvarar Per Liljas (S) övriga fråga om
rivningsmassor. Frågan rör det ärende som var uppe för beslut om vite i
januari. Ingen åtgärd har ännu vidtagits av fastighetsägaren, men
fastighetsägaren har t.o.m. den 31 mars på sig att vidta de åtgärder som
Miljönämnden beslutat.
Frågan från Berith Tedsjö-Winkler (FP) besvaras av Enhetschef Helena
Aronsson. Livsmedelsenheten kontrollerar förpackningsmaterial för
hämtmat och även att övriga material som används i verksamheterna är
godkända för livsmedel.
Frågan från Marita Andersson (C) hänskjuts till nästa sammanträde.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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