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Miljönämnden 
 
Datum: 2022-09-20 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Brittis Sundström (KD) 
Tomas Runnquist (M) 
Gunilla Neogard (S) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Berit Hallén (S) 
Marita Andersson (C) 
Mats Andersson (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) Emilie Toro Hartman (S) ersätter 

Helena Viking (V) §§ 100-107 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Karin Pernefalk (M) §§ 100-107 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke 

Persson (SD) §§ 100-107 
 
Närvarande ersättare 
Jan Jorsäter (C) 
Kent Ekström (KD) 
Levi Rönnberg (L) 
 
Övriga 
Johanna Elfving, förvaltningschef 
Kristian Hellström, enhetschef 
Hannah Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Maj Åström, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Åsa Lundberg Bosk, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Anna Jonasson, planerare 
Luaras Raci, ekonom 
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Paragraf 100–107 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Sten Lang (MP), justerare  



ÖREBRO Protokoll  
 

  3 (10) 
 

§ 100 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

• Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga angående tillsynen av 
nagelsalonger, hur tillsynen går till. Frågan besvaras under nästkommande 
sammanträde. 

• Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut i Ecos 
Törsjö 1:175 sid 12, dnr 3948 remiss bygglov Nybyggnad 7 st radhus, 1 st 
parhus samt förråd och parkeringsplatser. Johanna Elfving besvarar 
frågan. 

• Berith Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga gällande 
delegationsbeslut i Ecos sid 21, dnr 2600 ansökan om tillstånd enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter gällande giftorm. Johanna Elfving besvarar frågan. 

• Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut i 
Ecos sid 2, dnr 2950 Anmälan av miljöfarlig verksamhet, avfall i 
anläggningsändamål. Johanna Elfving besvarar frågan. 

• Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut i 
Ecos sid 8, dnr 2599 Klagomål miljöskydd masshantering. Johanna 
Elfving besvarar frågan. 

  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 101 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Mn 16/2022 

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 2022-08-01 till 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
- Lista från ecos 
- Lista från Alk-T 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till miljönämnden: 

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

Beslut 
- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

§ 102 Delårsrapport med prognos 2 2022 
Ärendenummer: Mn 80/2022 
Handläggare: Johanna Elfving, Anna Jonasson, Luaras Raci 

Ärendebeskrivning 
Efter årets första åtta månader har Miljönämnden ett överskott mot budget på 
ca 8,6 mnkr. Prognosen visar ett överskott på 2,9 mnkr där avvikelsen främst 
beror på minskade personalkostnader, på grund av svårigheter att rekrytera 
personal med rätt kompetens. Detta har tagit sig uttryck i att tjänster inte 
kunnat tillsättas i önskad utsträckning och att glapp mellan personal som slutat 
och personal som rekryterats blivit längre. Bedömningen är att det är svårare 
att rekrytera nu än före pandemin och att antalet behöriga sökande till tjänster 
har minskat. Ett arbete pågår på förvaltningen för att motverka detta. 
Överskottet beror även på ökade intäkter från tillsyn och på att Miljönämnden 
har fått statliga medel om ca 450 tkr som kompensation för trängseltillsynen 
under årets första månader, vilket inte fanns med i budgeteringen för året. 

Årets överskott är till stora delar tillfälligt. Svårigheten att rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens kan kvarstå till 2023, men arbete med 
rekrytering fortsätter. Miljönämnden väntas ha en ekonomi i balans till 2023. 

Under året har tillsynsarbetet succesivt återgått till fysiska besök. De fysiska 
besöken ger en bättre dialog med verksamheterna vilket är positivt för båda 
parter. Viss tillsyn kommer även fortsättningsvis att vara digital för att 
komplettera metoderna och för att effektivisera tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2022 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Beslut 
1. Miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  5 (10) 
 

§ 103 Tillsynsplan 2023 – plan för uppföljning av intern 
kontroll 
Ärendenummer: Mn 59/2022 
Handläggare: Anna Jonasson, Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska ha tillräcklig kontroll 
över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en 
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att 
det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer 
att redovisningen blir rättvisande. Kommunens riktlinje för intern kontroll 
kompletterar lagstiftningen och syftar till att säkerställa att nämnderna 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att säkerställa 
att följande mål uppnås: 

• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig rapportering och information om verksamhet 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

Tillsynsplanen 2023 för uppföljning av nämndens interna kontroll grundar sig 
in en riskanalys som genomfördes den 10 maj 2022 där presidieledamöter och 
tjänstepersoner deltog. Följande tillsynsområden valdes ut: 

• V1 – Rutin för ifyllnad av Fältkollen 
• E1 – Debiteringsrutin 
• P1 - Rutin för att identifiera och genomföra åtgärder enligt Säkra 

kompetensen 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2023 – plan för uppföljning av intern kontroll 
Rapporten ”Riskanalys inför Miljönämndens tillsynsplan 2023 – plan för 
uppföljning av intern kontroll” (se bilaga) 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden fastställer Tillsynsplan 2023 – plan för uppföljning av intern 
kontroll. 

Beslut 
Miljönämnden fastställer Tillsynsplan 2023 – plan för uppföljning av intern 
kontroll. 
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§ 104 Remissvar - gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling 
Ärendenummer: Mn 89/2022 
Handläggare: Hannah Johansson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har till Miljönämnden inkommit med en remiss gällande en 
gemensam strategi för Hjälmarens utveckling. 

Den gemensamma utvecklingsstrategin är framtagen av tjänstepersoner från 
organisationer runtom Hjälmaren såsom kommuner, regioner och länsstyrelser. 
Strategin har framkommit från analys av samtliga organisationers viktiga 
styrdokument vilken ligger till grund för de teman och frågeställningar som 
behandlas i strategin. 

Syftet med utvecklingsstrategin är att beskriva berörda organisationers 
gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom 
landsbygd, friluftsliv och besöksnäring. Målet innefattar att skapa optimala 
förutsättningar för att berörda organisationer tillsammans och var för sig 
långsiktigt ska arbeta åt samma håll för att utveckla Hjälmaren. Samverkan över 
administrativa gränser lyfts som en grundförutsättning för att utvecklingen och 
det strategiska arbetet ska kunna ge full effekt. 

Åtta teman presenteras i utvecklingsstrategin. Respektive tema lyfter ett antal 
ställningstaganden vilka ska ses som verktyg för att uppnå punkterna i 
utvecklingsstrategin. Inga prioriteringar har gjorts mellan de teman och 
ställningstaganden som presenteras, vilket är ett medvetet val då prioriteringen 
ska göras av respektive organisation. Temana som presenteras är friluftsliv, 
besöksnäring, landsbygdsutveckling, maritim utveckling, naturmiljö, 
kulturmiljö, vattennivå & kvalité samt fiske. 

Beslutsunderlag 
Remissvar daterat 2022-09-07 
Remissversion av gemensam strategi för Hjälmarens utveckling 
Remissmissiv 
Sändlista 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden bifaller remissvar daterat 2022-09-07. 
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Yrkande 
Sten Lang (MP) lämnar ett skriftlig ändringsyrkande med följande förslag: ”vi 
föreslår att man är mer konkret och föreslår tre åtgärder, som borde vara relativt enkla: 1. 
Slå vassarna och ta bort vassen. Denna kan säkert säljas till Biogasbolaget. 2. Fiska ut 
med s.k. reduktionsfiske. Detta kan göras av yrkesfiskarna och fisken kan, med fördel 
användas till foder eller till biogas. 3. Ta upp sjögull, som finns i Väringen, Arbogaån och 
Mälaren och som riskerar att komma in i Hjälmaren via Hjälmare kanal. Aven denna 
kan man säkert göra biogas av”. 

Tomas Runnquist (M) yrkar bifall på Sten Langs (MP) ändringsyrkande. 

Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar bifall på Sten Langs (MP) ändringsyrkande. 

Per Lilja (S) yrkar bifall på Sten Langs (MP) ändringsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag med Sten Langs (MP) ändringsyrkande. 

Ordförande finner sedan att Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets 
förslag med Sten Langs (MP) ändringsyrkande. 

Beslut 
1. Miljönämnden bifaller remissvar daterat 2022-09-07. 

2. Miljönämnden bifaller Sten Langs (MP) ändringsyrkande. 

§ 105 Remissvar - riktlinje för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
Ärendenummer: Mn 79/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad har efterfrågat Miljönämndens synpunkter på 
det förslag till riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i Örebro kommun. Miljönämnden ställer sig positiv till 
innehållet i riktlinjerna och har inga synpunkter på innehållet. Sista dag att 
skicka in synpunkter är den 31 oktober 2022.  

Beslutsunderlag 
Följebrev remiss av riktlinjer för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
Antagen remissversion – Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
Tjänsteskrivelse med yttrande daterad 2022-09-06 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden godkänner remissvaret enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-09-
06. 

Beslut 
Miljönämnden godkänner remissvaret enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-09-
06. 

§ 106 Information gällande NKI-resultat 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden får information gällande årets (nöjd kund index) NKI-resultat. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 107 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja, Johanna Elfving, Maj Åström, Åsa Lundberg Bosk, 
Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om 
följande punkter: 

• Information om genomfört tillsynsprojekt inom vattenskyddsområde 
Bista/Jägarbacken. 

• Inom kort kommer kontrollrapporter från Miljökontorets tillsyn finnas 
publicerade på Örebro kommuns hemsida. 

• Information om föreslagen förvaltningsorganisation inför 2023. 
• Information gällande eldning i kamin/spis inom tätbebyggt område.  
• Information om tagna delegationsbeslut gällande yttrande om 

detaljplan samt remissvar gällande skjutbana i Villingsberg. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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