Mn 174/2014

Protokoll

Miljönämnden
Datum: 2015-09-15
Klockan: 09:00 - 11:00
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Berit Hallén (S)
Gösta Eriksson (S)
Marita Andersson (C)
Karin Pernefalk (M)
David Larsson (SD)
Georg Barsom (FP)
Tjänstgörande ersättare
Simon Olow (M)
Berith Tedsjö-Winkler (FP)
Helena Ståhl (SD)
Mats Nilsson (V)

Ordförande

§§100-104 och 106-110

Tjänstgör på den vakanta platsen (M)
Tjänstgör för Linda Linder (S)
Tjänstgör för Margareta Arvidsson (M)
Tjänstgör för Tore Mellberg (V)

Övriga
Henrik Bengtsson, Miljöchef
Jessica Nordkvist, Nämndsekreterare
Anders Ringqvist, Enhetschef Hälsoskydd
Ingela Klingvall, Administrativ samordnare
Johanna Elfving, Enhetschef Miljöskydd
Maja Englund, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Maria Gren, planerare
Jens Olofsson, VA-koordinator
Mona Hass, Ekonom
Paragraf 100-110
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Justerare

Jessica Nordkvist, sekreterare
Justerat den 2015-09-21

Per Lilja, ordförande

Mats Nilsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-09-22.

§ 100 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.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
- Föreliggande dagordning godkänns.

§ 101 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Tore Mellberg (V) med Karin
Pernefalk (M) som ersättare.
2. Justeringen äger rum tisdagen den 22 september kl. 08:30 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
3. Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.
2

Nämndens behandling
På grund av att föreslagen justerare inte är närvarande under Miljönämndens
sammanträde, föreslås istället Mats Nilsson (V) som justerare med Karin
Pernefalk (M) som ersättare. Justeringen föreslås äga rum måndagen den 21
september kl. 14.00 på Förvaltningskontor samhällsbyggnad,
Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
Beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Mats Nilsson (V) med Karin
Pernefalk (M) som ersättare.
2. Justeringen äger rum måndagen den 21 september kl. 14:00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
3. Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.

§ 102 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen den 1
september kl. 08:00 - 09:30
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
-Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 103 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 103/2015
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls till
nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Ecos 2015-07-15 - 2015-08-21
Delegationsbeslut W3D3, 2015-07-28 - 2015-09-08
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen, augusti månad
Delegationsbeslut attester ekonomi, juni-augusti 2015
Förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
- Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
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§ 104 information om arbetet kring enskilda avlopp
Handläggare: Anders Ringqvist
Ärendebeskrivning
Anders Ringqvist, enhetschef hälsoskydd, informerar om arbetet med kring
enskilda avlopp.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
- Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 105 Fördelning av arbetsmiljöuppgift
Ärendenummer: Mn 14/2015
Handläggare: Henrik Bengtsson
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 en tillfredsställande arbetsmiljö 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
Tjänsteskrivelse, 2015-09-08
Fördelning av arbetsmiljöuppgift
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta om att:
1. Miljönämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen vid Miljökontoret i enlighet med
fördelning av arbetsmiljöuppgift.
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 Miljökontoret i enlighet med
fördelning av arbetsmiljöuppgift.
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2. Förvaltningschefen får i uppdrag att uppgifter i arbetsmiljön fördelas vidare
inom förvaltningen.

§ 106 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Mn 96/2015
Handläggare: Johanna Elfving, Mona Hass
Ärendebeskrivning
Att skydda mark, vatten och luft mot föroreningar är en förutsättning för
hållbar tillväxt och att Örebro kommun ska bli Skandinaviens mest attraktiva
medelstora stad. Genom att kontrollera efterlevnaden av bland annat
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen säkerställer Miljönämnden en
hälsosam miljö och en hållbar utveckling i kommunen.
På grund av svårigheter att behålla och rekrytera erfaren personal kommer
Miljönämnden troligtvis inte att kunna nå upp till alla målvärden 2015.
Budgeten prognosticeras till +2,9 miljoner kronor, vilket till största delen
beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 2015, 2015-09-11
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2015.
2. Miljönämnden fastställer reviderad budget enligt förvaltningens förslag.
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
4. Miljönämnden begär 325 tkr ur programnämndens pott för ofördelade
inventarier.
Nämndens behandling
David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) anmäler att de avstår från att delta
i beslutet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Miljönämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2015.
2. Miljönämnden fastställer reviderad budget enligt förvaltningens förslag.
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
4. Miljönämnden begär 325 tkr ur programnämndens pott för ofördelade
inventarier.
Reservation
Georg Barsom (FP) och Berith Tedsjö-Winkler (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egen budgetskrivelse.
Karin Pernefalk (M) och Simon Olow (M) reserverar sig mot beslutet till
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förmån för egen budgetskrivelse.
Mats Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen
budgetskrivelse.

§ 107 Anmälan av nytt personuppgiftsombud för
Miljönämnden
Ärendenummer: Mn 91/2015
Handläggare: Jessica Nordkvist
Ärendebeskrivning
Nuvarande personuppgiftsombud, nämndadministratör Johan Utter, avslutar
sin anställning hos Örebro kommun den 21 augusti 2015 och begär därmed
entledigande som personuppgiftsombud för Miljönämnden i Örebro
kommun.
Enligt gällande praxis i kommunen ingår det i nämndadministratörens
uppdrag att även vara personuppgiftsombud för den eller de nämnder som
hen ansvarar för.
Därför föreslås att efterträdaren, Jessica Nordkvist, utses som nytt personuppgiftsombud för Miljönämnden.
Beslutsunderlag
Blankett – Anmälan av personuppgiftsombud
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-11
Förslag till beslut
Förvaltningskontorets förslag till Miljönämnden:
1. Johan Utter, tidigare nämndadministratör vid Förvaltningskontor
samhällsbyggnad entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud för
Miljönämnden i Örebro kommun.
2. I hans ställe utses Jessica Nordkvist, nämndsekreterare vid
Förvaltningskontor samhällsbyggnad till nytt personuppgiftsombud för
Miljönämnden i Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Johan Utter, tidigare nämndadministratör vid Förvaltningskontor
samhällsbyggnad entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud för
Miljönämnden i Örebro kommun.
2. I hans ställe utses Jessica Nordkvist, nämndsekreterare vid
Förvaltningskontor samhällsbyggnad till nytt personuppgiftsombud för
Miljönämnden i Örebro kommun.
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§ 108 Yttrande över detaljplan för Lännäs-Mosstorp 1:75
och 1:76
Ärendenummer: Mn 97/2015
Handläggare: Maja Englund
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 21 september 2015. Planens syfte är att justera gällande
detaljplan för att bättre stämma överens med hur planområdet nyttjas idag.
Då förskoleverksamheten som idag finns inom planområdet i framtiden kan
komma att flyttas möjliggörs för att byggnaden även kan nyttjas för
bostadsändamål. I gällande detaljplan för området möjliggörs för
bostadstomter inom det område som idag fungerar som bollplan väster om
grundskolan, detta justeras i förslag till ny detaljplan för att bättre motsvara
dagens användning.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro, 2015-08-11
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden är att planförslaget tillstyrkes.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
- Planförslaget tillstyrkes.

§ 109 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Vår nya Miljöchef, Henrik Bengtsson, presenterar sig för Miljönämnden och
berättar om sina tankar gällande framtida utmaningar.
Ordförande informerar om att det finns tankar på att ordna ett studiebesök
för Miljönämnden i vår.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 110 Övriga ärenden/frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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