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Miljönämnden 
 
Datum: 2021-03-16 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Via Teams/Citypassagen, Berget 
 
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) 
Helena Viking (V) 
Mats Andersson (M) 
Karin Pernefalk (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
Tjänstgörande ersättare 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke 

Persson (SD) §§ 17 - 30. 
Närvarande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) 
Jan Jorsäter (C) 
Torbjörn Axelsson (C) 
Kent Ekström (KD) 
Simon Kvassman (V) 
Elisabeth Sundström (M) 
Thomas Eckard (L) 
 
Övriga 
Henrik Bengtsson Förvaltningschef 
Johanna Elfving Enhetschef Miljöskydd 
Kristian Hellström Enhetschef Livsmedel 
Markus Behr Enhetschef Hälsoskyddsenheten 
Maria Gren Planerare 
Annelie Jönsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Sofia Manner Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Åsa Lundberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Isabelle Ivarsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Paragraf 17–30 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Tomas Runnquist (M), justerare 
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§ 17 Beslut om att utomstående får delta på 

nämndsammanträdet 

Ärendebeskrivning 

Då Miljönämnden har stängda sammanträden behöver nämnden besluta om 
någon utomstående får närvara. Då en del av Miljökontorets introduktion av 
nya medarbetare är att de ska närvara på ett sammanträde behöver nämnden 
besluta att de får göra så. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att följande person får delta på nämndsammanträdet: 

- Sanna Henriksson. 

§ 18 Anmälan av övriga frågor 

Handläggare: Per Lilja  Henrik Bengtsson 

Ärendebeskrivning 

Anmälda övriga frågor: 

Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga gällande den restaurang som höll 
ett kalas i Örebro och vad som händer härnäst i ärendet. Henrik Bengtsson 
besvarar frågan under sammanträdet.  

Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga gällande Urecycles konkurs. 
Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet.  

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga gällande tidigare inlämnat 
ledamotsinitiativ om att restauranggäster får vara kvar på restaurangen efter att 
serveringstillståndet av alkoholhaltiga drycker gått ut. Per Lilja (S) besvarar 
frågan under sammanträdet.  

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut M-
5913. Henrik Bengtsson besvarar frågan under sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut M-596 och 
M-605. Henrik Bengtsson besvarar frågan under sammanträdet. 

Förslag till beslut 

Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 

Anmälan tas till protokollet. 
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§ 19 Anmälan av delegationsbeslut  

Ärendenummer: Mn 30/2021 

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 2021-02-01 till 2021-02-28. 

Beslutsunderlag 

- Lista från ecos 
- Lista från Alk-T 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till miljönämnden: 

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

Beslut 

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

§ 20 Revidering av Miljönämndens delegationsording  

Ärendenummer: Mn 161/2020 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 

Miljönämnden har rätt att delegera beslutanderätt till politiker i nämnden eller 
till anställda inom kommunen. Det juridiska ansvaret för besluten kvarstår 
dock på nämnden. I delegationsordningen framgår det hur Miljönämnden 
väljer att delegera beslutanderätten. En uppdaterad och aktuell 
delegationsordning möjliggör effektiv handläggning och effektivt 
beslutsfattande. 

I föreslagen revidering ges alkoholinspektörer rätt att fatta de delegationsbeslut 
utifrån alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter som tidigare 
endast varit delegerade till miljö- och hälsoskyddsinspektörer. En sådan 
revidering öppnar upp för att alkoholinspektörer ska kunna arbeta med tillsyn 
av folköl och tobak. 

Dessutom delegeras rätten att utfärda exportintyg och ta ut avgift för detta i 
enlighet med gällande taxa till förvaltningschef respektive miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2021, reviderad 2021-02-12 
Tjänsteskrivelse 2021-02-15 
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Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden antar delegationsordning 2021, reviderad 2021-02-12. 

Yrkande 

Michael Larsson (SD) yrkar att stycket under rubriken konsekvensbedömning 
"Oavsett genus, kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning" tas bort ur 
tjänsteskrivelsen. 

Sten Lang (MP) yrkar bifall på Miljökontorets förslag.  

Proposition 

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag till beslut samt Michael Larssons (SD) yrkande om att ta 
bort stycket under rubriken konsekvensbedömning "Oavsett genus, kön, etnisk 
tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller 
annan trosuppfattning och funktionsnedsättning" ur tjänsteskrivelsen.  

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden 
beslutar enligt Miljökontorets förslag.  

Beslut 

Miljönämnden antar delegationsordning 2021, reviderad 2021-02-12. 

Reservation 

Michael Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att vi 
Sverigedemokrater vill att fotnoten, med förklaring till vad som menas med 
ordet alla, tas bort helt ur dokumentet. Vi anser inte att människor behöver 
delas upp i olika undergrupper utifrån personliga olikheter och tycker att ordet 
alla på ett mycket bra och naturligt sätt innefattar de personer som bor eller 
vistas här. Vi tror att de allra flesta, oavsett personliga variationer, är mer nöjda 
och känner sig mer inkluderade om begreppet alla används utan denna 
konstruerande och utpekande undergruppering.  

§ 21 Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för 

medarbetare på Miljökontoret, covid-19, coronavirus 

Ärendenummer: Mn 42/2021 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 

Den 27 december 2020 påbörjades vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Den 
9 februari beslutade Kommunstyrelsen att alla medarbetare inom 
Kommunstyrelseförvaltningen ska erbjudas att vaccineras på arbetstid om det 
kan göras utan att vikarier måste tas in, samt att de som vaccineras på fritiden 
ska få kompensation motsvarande en arbetad timme per vaccinationstillfälle. 
Någon kompensation för att resa till och från vaccinationsplatsen betalas dock 
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inte ut. Kommunstyrelsen rekommenderade samtidigt övriga nämnder med 
arbetsgivaransvar, däribland Miljönämnden, att fatta ett liktydande beslut för 
sina medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen ”Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för 
medarbetare i Örebro kommun (Covid-19)”, 2021-01-29 (Ks 161/2021). 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Medarbetare som har Miljönämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att 
vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren 
med tid motsvarande en arbetad timme per vaccinationstillfälle. 
Reseersättning till och från vaccinationsplatsen betalas inte ut. 

3. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021. 

Beslut 

1. Medarbetare som har Miljönämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att 
vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren 
med tid motsvarande en arbetad timme per vaccinationstillfälle. 
Reseersättning till och från vaccinationsplatsen betalas inte ut. 

3. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021. 

§ 22 Redovisning av gallring 2021 

Ärendenummer: Mn 12/2021 
Handläggare: Henrik Bengtsson 

Ärendebeskrivning 

I den kommungemensamma arkiveringsplanen (KA) framgår det under punkt 
479 att en redovisning ska göras årligen till respektive nämnd på de handlingar 
som gallras. 

Bifogade gallringsdokument visar vilken gallring som har utförts på 
Miljökontoret 2021. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av gallring 2021-02-15 
Gallringsdokument 1 
Gallringsdokument 2 
Gallringsdokument 3 
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Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Informationen tas till protokollet. 

§ 23 Remissvar – strategi för brottsförebyggande arbete 

Ärendenummer: Mn 36/2021 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 

Miljönämnden har fått remissen ”Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
strategi för Örebro kommun” skickad till sig av Kommunstyrelsens utskott för 
social förebyggande arbete. De vill få svar på remissen senast den 30 april 
2021. Miljönämnden ställer sig positiv till strategin, men har förslag på 
förbättringar bland annat vad gäller strategins vision och mål. Miljönämnden 
ser dessutom gärna att nämndens arbete på något sätt synliggörs i strategin, då 
det i nuläget inte alls finns med. 

Beslutsunderlag 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun 
Remissversion, 2021-01-15, Ks 61/2021 
Remissmissiv, 2021-01-13, Ks 61/2021 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden antar Miljökontorets föreslagna synpunkter på remissen. 

Yrkande 

Sten Lang (MP) och Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar att även förskolans viktiga 
roll bör omnämnas i remissyttrandet.  

Mats Andersson (M) yrkar på återremittering av ärendet.  

Proposition 

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag till beslut, Sten Langs (MP) och Berith Tedsjö-Winklers 
(L) yrkande om att även förskolans viktiga roll bör omnämnas i remissyttrandet 
samt Mats Anderssons (M) yrkande om återremittering. 

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden 
beslutar enligt Mats Anderssons (M) förslag om återremittering av ärendet.  
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Beslut 

Miljönämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras till Miljökontoret med uppdrag att omnämna förskolans 
viktiga roll i yttrandet.  

§ 24 Beslut om föreläggande vid vite, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Handläggare: Annelie Jönsson Dnr M-xxxxxxx 

Ärendebeskrivning 

Miljönämnden har vid kontroll i anläggningen xxxxxxxxxxxx konstaterat att 
det saknas ett fungerande system för spårbarhet. Underlag har inte kunnat tas 
fram som styrker spårbarheten och korrekta uppgifter har inte lämnats. 
xxxxxxxxxxxx ska därför föreläggas att åtgärd bristen. Föreläggandet förenas 
med ett löpande vite om 15 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad den 1 mars 2021 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga xxxxxxxxxxxxxxxx med firma, 
med organisationsnummer xxxxxxxxxxxxx, att på xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i 
xxxx: 

Införa ett fungerande system för spårbarhet. Alla livsmedel som förvaras i 
verksamhetens lokaler och serveras till konsumenten ska kunna spåras ett steg 
bakåt i livsmedelskedjan (till leverantör). 

Spårbarhetsunderlag ska kunna tillhandahållas som visar vilket 
livsmedelsföretag verksamheten erhållit produkten ifrån, när det levererats och 
hur mycket av aktuell vara som levererats. Uppgifterna ska kunna 
tillhandahållas myndigheten senast 24 timmar efter att underlaget efterfrågats. 

Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 15 000 kr för varje gång 
Miljönämnden vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. 

Beslutet börjar gälla tre veckor efter att ni tagit del av detta beslut. 

Lagstöd 

Myndighetens rätt att vidta åtgärder 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 

Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 § 

Spårbarhet 

Förordning 178/2002, artikel 18, punkt 1och 2. 
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Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 

Beslut 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga xxxxxxxxxxxxxxxx med firma, 
med organisationsnummer xxxxxxxxxxxxx, att på xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i 
xxxx: 

Införa ett fungerande system för spårbarhet. Alla livsmedel som förvaras i 
verksamhetens lokaler och serveras till konsumenten ska kunna spåras ett steg 
bakåt i livsmedelskedjan (till leverantör). 

Spårbarhetsunderlag ska kunna tillhandahållas som visar vilket 
livsmedelsföretag verksamheten erhållit produkten ifrån, när det levererats och 
hur mycket av aktuell vara som levererats. Uppgifterna ska kunna 
tillhandahållas myndigheten senast 24 timmar efter att underlaget efterfrågats. 

Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 15 000 kr för varje gång 
Miljönämnden vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. 

Beslutet börjar gälla tre veckor efter att ni tagit del av detta beslut. 

Lagstöd 

Myndighetens rätt att vidta åtgärder 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 

Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 § 

Spårbarhet 

Förordning 178/2002, artikel 18, punkt 1och 2. 

Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 

§ 25 Miljösanktionsavgift för köldmedia, fastigheten 

Skolgården 15 i Örebro kommun 

Handläggare: Sofia Manner M-2021-547 

Ärendebeskrivning 

I artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning, EG nr 517/2014 
anges det att aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5 
ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras minst var 12:e månad och 
aggregat med 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras minst var 
6:e månad. 
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I årsrapporten för 2019 framgår det att kontrollintervallen enligt ovan inte har 
följts för anläggningens 7 aggregat. Samtliga aggregat har en fyllnadsmängd 
mellan 5 och 49 ton och ska därmed kontrolleras minst var 12:e månad. 
Kontroll utfördes 2018-04-26 och efterföljande kontroll utfördes den 2019-04-
29, det vill säga 3 dagar försent. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande till nämnd 2021-03-01 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att OP Fastigheter i Örebro AB, org. nr 559080-8449, 
ska betala en miljösanktionsavgift på 35 000 kr för att kontroller av 
köldmedieaggregat inte utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid 
fastigheten Skolgården 15 i Örebro kommun. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att OP Fastigheter i Örebro AB, org. nr 559080-8449, 
ska betala en miljösanktionsavgift på 35 000 kr för att kontroller av 
köldmedieaggregat inte utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid 
fastigheten Skolgården 15 i Örebro kommun. 

§ 26 Beslut om föreläggande vid löpande vite, Sindibad 

livsmedel AB, Smedjan 1 

Handläggare: Annelie Jönsson Dnr M-2021-1234 

Ärendebeskrivning 

Sindibad livsmedel AB har drivit livsmedelsbutiken sedan hösten 2019. 
Miljökontoret har konstaterat återkommande brister i verksamheten, bland 
annat vad gäller rengöring av lokal och utrustning, tillgång till varmt och kallt 
vatten, skadedjursbekämpning, samt tillhandahållande av information om 
nötköttets ursprung. Miljökontoret har sett att åtgärder vidtas av verksamheten 
när krav ställs men samma brister återkommer. Det är därför motiverat att 
förena föreläggandet med ett löpande vite för att förmå Sindibad livsmedel AB 
att följa beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2021 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Sindibad livsmedel AB, 
med organisationsnummer 16559174-4452, att på livsmedelsanläggningen 
Sindibad, Osmundgatan 3 i Örebro: 
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1. Se till att livsmedelsanläggningens alla delar hålls rena, exempelvis 
beredningsutrymmen, lager och personaltoalett. Samtliga ytor och all 
utrustning där oförpackade livsmedel hanteras ska vara synligt rena. 

2. Se till att rinnande kallt och varmt vatten finns i lokalen. 

3. Se till att väggar, portar och dörrar är täta så att skadedjur inte tar sin in. 

4. Kontrollera om spår av skadedjur förekommer i lokalen. Om tecken på 
skadedjur uppmärksammas ska åtgärder vidtas för bekämpning. Extern 
skadedjursfirma ska användas om tillräckliga kunskaper om effektiv 
bekämpning inte finns i företaget. 

5. Se till att det är rent och god ordning vid lastintaget. 

6. Se till att information om nötköttets ursprung som saluförs över disk finns i 
nära anslutning till köttet. Uppgift ska finnas om land där djuret är fött, 
uppfött, slaktat och styckat. Om djuret är fött, uppfött och slaktat i samma 
land kan benämningen ursprung användas följt av namn på landet. Bolaget ska 
vid kontroll kunna visa att uppgiften är korrekt med hjälp av journalföringen. 

Föreläggandets punkt 1 förenas med löpande vite om 15 000 kr för varje gång 
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från 
att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandes punkt 2 förenas med ett löpande vite om 15 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 3 förenas med ett löpande vite om 30 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs, räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 4 förenas med ett löpande vite om 10 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 5 förenas med ett löpande vite om 10 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 6 förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft tills den 30 september 
2021. 

Lagstöd 

Myndighetens rätt att vidta åtgärder 

Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 

Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 § 
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Infrastruktur, lokaler och utrustning 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 4 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a 

Skadedjur 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2c 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel IX, punkt 4 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel VI, punkt 3 

Rengöring 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 1 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel V punkt 1 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a 

Livsmedelsinformation 

Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7 

Förordning 1825/2000 artikel 5c 

Förordning (EU) 1169/2011, artikel 26 

Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 

Beslut 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Sindibad livsmedel AB, 
med organisationsnummer 16559174-4452, att på livsmedelsanläggningen 
Sindibad, Osmundgatan 3 i Örebro: 

1. Se till att livsmedelsanläggningens alla delar hålls rena, exempelvis 
beredningsutrymmen, lager och personaltoalett. Samtliga ytor och all 
utrustning där oförpackade livsmedel hanteras ska vara synligt rena. 

2. Se till att rinnande kallt och varmt vatten finns i lokalen. 

3. Se till att väggar, portar och dörrar är täta så att skadedjur inte tar sin in. 

4. Kontrollera om spår av skadedjur förekommer i lokalen. Om tecken på 
skadedjur uppmärksammas ska åtgärder vidtas för bekämpning. Extern 
skadedjursfirma ska användas om tillräckliga kunskaper om effektiv 
bekämpning inte finns i företaget. 

5. Se till att det är rent och god ordning vid lastintaget. 

6. Se till att information om nötköttets ursprung som saluförs över disk finns i 
nära anslutning till köttet. Uppgift ska finnas om land där djuret är fött, 
uppfött, slaktat och styckat. Om djuret är fött, uppfött och slaktat i samma 
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land kan benämningen ursprung användas följt av namn på landet. Bolaget ska 
vid kontroll kunna visa att uppgiften är korrekt med hjälp av journalföringen. 

Föreläggandets punkt 1 förenas med löpande vite om 15 000 kr för varje gång 
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från 
att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandes punkt 2 förenas med ett löpande vite om 15 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 3 förenas med ett löpande vite om 30 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs, räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 4 förenas med ett löpande vite om 10 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 5 förenas med ett löpande vite om 10 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandets punkt 6 förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje 
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat 
från att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft tills den 30 september 
2021. 

Lagstöd 

Myndighetens rätt att vidta åtgärder 

Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 

Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 § 

Infrastruktur, lokaler och utrustning 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 4 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a 

Skadedjur 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2c 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel IX, punkt 4 

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel VI, punkt 3 

Rengöring 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 1 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel V punkt 1 
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Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a 

Livsmedelsinformation 

Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7 

Förordning 1825/2000 artikel 5c 

Förordning (EU) 1169/2011, artikel 26 

Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 

§ 27 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobak på Balkan Mat, Linet 21, Ekersgatan 

17A i Örebro kommun 

Handläggare: Åsa Lundberg Dnr M-2020-5476 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobak på Balkan Mat, Ekersgatan 
17A i Örebro kommun inkom till Miljökontoret den 21 november 2020. 
Ansökan avsåg tillstånd för försäljning av tobak tillsvidare. Ansökningsavgiften 
betalades den 11 januari 2021. Miljökontoret kontaktade verksamheten via 
telefon den 12 januari 2021 för att påminna Balkan Mat i Sverige AB att 
inkomma med handlingar som behövs för prövningen. Verksamhetsutövaren 
uppgav att man skulle skicka in de handlingar som Miljökontoret efterfrågat 
senast den 22 januari 2021. 

Den 12 februari inkom företaget med aktiebok, hyresavtal, finansieringsplan 
och registeruppgifter. Dock saknas fortfarande fler handlingar som 
Miljökontoret begärt, bland annat ett egenkontrollprogram som enligt lagen 
ska bifogas ansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-26 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 
för Balkan Mat i Sverige AB, org.nr. 16559233-5565, i butiken Balkan Mat, 
Ekersgatan 17A i Örebro. 

Lagstöd  

Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§ 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 
för Balkan Mat i Sverige AB, org.nr. 16559233-5565, i butiken Balkan Mat, 
Ekersgatan 17A i Örebro. 

Lagstöd  

Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§ 

§ 28 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobak på xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun 

Handläggare: Isabelle Ivarsson Dnr M-xxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak inkom till Miljökontoret den 1 
december 2020 från xxxxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxx. Ansökan var 
komplett den 18 januari 2020. Ansökan avsåg tillstånd för försäljning av tobak 
tillsvidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Upprättad utredning 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 
för xxxxxxxxxxxxxxx med firma, org.nr. xxxxxxxxx, i butiken xxxxxxxxxxxxx i 
Örebro. 

Lagstöd 

Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§ 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 
för xxxxxxxxxxxxxxx med firma, org.nr. xxxxxxxxx, i butiken xxxxxxxxxxxxx i 
Örebro. 

Lagstöd 

Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§ 
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§ 29 Ledamotsinitiativ från Tomas Runnquist (M) - Tillåt 

Microcatering i Örebro kommun  

Ärendenummer: Mn 78/2021 

Ärendebeskrivning 

Coronapandemin tycks inte ge med sig i den takt som vi alla hoppas på varpå 
människor och samhället påverkas negativt. Örebromoderaterna har i tidigare 
påpekat att Mikrocatering kan vara ett sätt att underlätta för den hårt drabbade 
restaurangbranschen. 

Nu när lite tid förflutit och förhoppningsvis fler inser hur oerhört hård 
restriktionerna drabbar enskilda restauranger hoppas vi på en viss tillnyktring i 
frågan. Genom ett aktivt beslut där kommunen tillåter Microcatering kan en 
hård drabbad bransch få lite andrum. Företagare kan minska utflödet av 
kapital, behålla personal och örebroarna kan beställa hem en hel 
måltidsupplevelse. Örebromoderaterna har tidigare beskrivit teknikaliteterna 
kring serveringstidsbegreppet enligt modell som fullt lagligt används i flera 
kommuner. Medan vår kommun funderar så jobbar andra aktivt med att skapa 
förutsättningar för företag i stället för att passivt stjälpa dem. Exempelvis gick 
Malmö nyss vidare och använder sig nu av modellen. 

Vill vi lösa problem på ett smidigt sätt så att förutsättningarna för såväl en 
lönsam näring som en god bit mat och lite glädje i livet underlättas. 

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ 2021-03-16 

Yrkande 

Tomas Runnquist (M) yrkar att miljönämnden beslutar att tillåta Microcatering 
i Örebro kommun.   

Per Lilja (S) yrkar avslag på ledmotsinitiativet på grund av ökad risk för 
smittspridning då alkoholen levereras och serveras.  

Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag på ledamotsinitiativet på grund av att 
lagligheten gällande förslaget är otydlig. 

Mats Andersson (M) yrkar bifall på ledamotsinitiativet.  

Proposition 

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
bifall till Tomas Runnquists (M) ledamotsinitiativ samt Per Liljas (S) och Berith 
Tedsjö-Winklers (L) avslagsyrkande på Tomas Runnquists (M) 
ledamotsinitiativ.  

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden 
beslutar enligt Per Liljas (S) och Berith Tedsjö-Winklers (L) avslagsyrkande på 
ledamotsinitiativet.  
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Votering 

Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Tomas Runnquists (M) förslag och Nej-röst innebär 
bifall till Per Liljas (S) och Berith Tedsjö-Winklers (L) förslag om avslag. 

Ja-röster lämnas av Tomas Runnquist (M), Karin Pernefalk (M), Mats 
Andersson (M) och Michael Larsson (SD). 

Nej-röster lämnas av Per Lilja (S), Brittis Sundström (KD), Gunilla Neogard 
(S), Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer Karlsson (S), Berit Hallén 
(S), Marita Andersson (C), Helena Viking (V) och Sten Lang (MP). 

Avstår att rösta gör Berith Tedsjö Winkler (L). 

Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 4 Ja-röster 
och 10 Nej-röster och finner att Miljönämnden avslår ledamotsinitiativet.  

Beslut 

Miljönämnden beslutar: 

Tomas Runnquists (M) ledamotsinitiativ avslås. 

Reservation 

Tomas Runnquist (M), Karin Pernefalk (M) och Mats Andersson (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

§ 30 Ordförande och förvaltning informerar  

Handläggare: Per Lilja  Henrik Bengtsson 

Ärendebeskrivning 

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

- Johanna Elfving informerar nämnden gällande påträffat batteriavfall i 
kommunen samt den efterföljande rättsliga processen.  

Förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Informationen tas till protokollet. 


