Protokoll

Mn 172/2019

Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-01-21
09:00–12:00
Nämndsal Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Brittis Sundström (KD)
Tomas Runnquist (M)
Arne Bergqvist (S)
Linda Linder (S)
Christer Karlsson (S)
Berit Hallén (S)
Marita Andersson (C)
Mats Nilsson (V)
Mats Andersson (M)
Karin Pernefalk (M)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Sten Lang (MP)
Leif Åke Persson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Emilie Toro Hartman (S)
Alesia Goncharik (S)
Thomas Eckard (L)
Närvarande ersättare
Jan Jorsäter (C)
Torbjörn Axelsson (C)
Kent Ekström (KD)
Michael Larsson (SD)
Övriga
Henrik Bengtsson
Ida Lindvall
David Vigren
Maria Gren
Johanna Elfving
Karin Saverman

Anmäler jäv på §§ 5,6 och 7

Anmäler jäv på § 5.
Ersätter Gunilla Neogard (S) §§ 1-4
och §§ 6-17.
Ersätter Emilie Toro Hartman (S) § 5
Närvarar §§ 4-17.
Ersätter Tomas Runnqvist (M) §§ 5-7

Närvarar §§ 1-16

Förvaltningschef
Miljö och hälsoskyddsinspektör
Miljö och hälsoskyddsinspektör
Planerare
Enhetschef Miljöskydd
Planerare
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Paragraf 1–17

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Sten Lang (MP), justerare
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§ 1 Godkännande av närvaro
Handläggare: Per Lilja
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har stängda sammanträden och behöver därför godkänna
eventuella åhörares närvaro under dessa.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Beslut

Miljönämnden godkänner Ida Lindvalls & David Vigrens närvaro på dagens
sammanträde.

§ 2 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 4/2020
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 2019-12-01 till 2019-12-31.
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.

§ 3 Tillsyn av AW Bar Kök Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid AW Bar kök
Handläggare: Raine Flodman AlkT 07-2019-00229
Föredragande: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

AW Bar & Kök Örebro AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid AW Bar & kök, Järntorgsgatan 4 i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
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Utredningen har inletts med anledning av den höga berusningsnivån som
framkom vid vårt tillsynsbesök den 9 november.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om kraven på nykterhet i 3 kap. 5 § och 8
kap. 20 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om kraven på nykterhet i 3 kap. 5 § och 8
kap. 20 § samma lag.

§ 4 Tillsyn av 3 Grabbar restaurang AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Art Bar
Handläggare: Raine Flodman AlkT 07-2019-00228
Föredragande: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

3 Grabbar restaurang AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Art Bar, Olaigatan 11 i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av de brister i ordning och servering
som påträffades under den tillsyn som gjordes den 9 november.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Fotografi på kokain från en toalett.
Fotografi på ölkanna/öltorn med tappkran.
Svar från företaget.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte följt bestämmelserna om ordning, kontroll och måttfullhet enligt
bestämmelserna i 3 kap. 5 § och 8 kap. 20 § samma lag.
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Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte följt bestämmelserna om ordning, kontroll och måttfullhet enligt
bestämmelserna i 3 kap. 5 § och 8 kap. 20 § samma lag.

§ 5 Tillsyn av LaWe Restaurang AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Villa Strömpis
Handläggare: Raine Flodman AlkT 07-2019-00227
Föredragande: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

LaWe Restaurang AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Villa Strömpis, Slottsparken 1 i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av den tillsyn som Miljökontoret gjorde
tillsammans med Nerikes Brandkår den 10 november mellan kl. 01:10 och
01:40.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Nerike Brandkårs tjänsteanteckning och skrivelse.
Villa Strömpis svar 2019-12-09 och 2019-12-11.
Villa Strömpis kontrolljournal.
Villa Strömpis PM ang. artikel i NA
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om nykterhet, ordning och brandsäkerhet
i 3 kap. 5, 8 kap. 20 § och 8 kap. 16 § samma lag.
Nämndens behandling

Emilie Toro Hartman (S) och Tomas Runnqvist (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om nykterhet, ordning och brandsäkerhet
i 3 kap. 5, 8 kap. 20 § och 8 kap. 16 § samma lag.
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§ 6 Tillsyn av Restaurang Angel AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Kitchenette
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00217
Föredragande: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Restaurang Angel AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Kitchenette, Ågatan 3 i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av företagets skatteskulder. Enligt
Skatteverket har företaget haft totalt nio restförda skatteskulder under tre år.
Företaget har varit sen med skatteinbetalningarna 18 gånger och fått
betalningsuppmaningar.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Skatteverkets remissvar
Utdrag från SYNA
Företagets svar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har uppfyllt det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 §
samma lag.
Nämndens behandling

Tomas Runnqvist (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har uppfyllt det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 §
samma lag.
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§ 7 Tillsyn av J M Restaurang AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Amici
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00216
Föredragande: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

J & M Restaurang AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Amici, Köpmangatan 11 i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av företagets skatteskulder. Enligt
Skatteverket har företaget haft totalt 13 restförda skatteskulder under tre år.
Företaget har varit sen med skatteinbetalningarna 17 gånger och fått
betalningsuppmaningar. Dessutom finns en skatteskuld på 30 533 kronor.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Skatteverkets remissvar
Utdrag från SYNA
Företagets svar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har uppfyllt det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 §
samma lag.
Nämndens behandling

Tomas Runnqvist (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har uppfyllt det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 §
samma lag.

§ 8 Information om ny vattenplan
Handläggare: Karin Saverman
Ärendebeskrivning

Karin Saverman, planerare på Örebro kommun informerar Miljönämnden om
arbetet med framtagandet av en ny vattenplan för Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Vattenplan.
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 9 Verksamhetsplan med budget 2020
Ärendenummer: Mn 154/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämndens verksamhetsplan med budget anger vad nämnden ska rikta in
sig på 2020 för att kommunen ska nå sina mål, bidra till att nå målen i Agenda
2030 och utvecklas till att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Verksamhetsplanen visar vilka effekter som Miljönämnden och Miljökontoret
ska uppnå under året.
Nämndens skattefinansierade budget uppgår 2020 till 17 830 tkr.
Avgiftsfinansieringsgraden förväntas öka jämfört med föregående år till 64,4
procent.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2020.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Mats Nilsson (V) yrkar avslag på Miljökontorets förslag på verksamhetsplan
med budget till förmån för egen budget.
Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag på Miljökontorets förslag på
verksamhetsplan med budget till förmån för egen budget.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Miljökontorets förslag på verksamhetsplan med budget, Mats Nilssons (V)
förslag på egen budget, samt Berit Tedsjö-Winklers förslag på egen budget.
Ordförande ställer sedan dessa tre förslag mot varandra och finner att
Miljönämnden bifaller Miljökontorets förslag på verksamhetsplan med budget.
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Beslut

1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Sten Lang (MP) avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Mats Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Berit Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig mot beslutet.
Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) samt Mats Andersson (M)
reserverar sig mot beslutet.

§ 10 Nulägesöversikt 2019
Ärendenummer: Mn 153/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Kommunen håller på att införa en ny styrmodell. Kommunens övergripande
strategier och budget (ÖSB) för 2021 ska i stora delar tas fram under våren
2020. Tidigare har dokumentet beslutats av Kommunfullmäktige i oktober året
innan det ska börja gälla, men nu är planen att beslutet ska fattas redan i juni.
För att ÖSB:n ska bli så bra som möjligt ska alla nämnder ta fram underlag i
form av nulägesöversikter som bland annat innehåller en analys av nämndens
nuläge, en lista över nämndens starkaste och svagaste resultat, relevanta
indikatorer samt en omvärldsbeskrivning som sätter in nämndens arbete i ett
sammanhang.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden fastställer ”Nulägesöversikt för Miljönämnden”.
2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer ”Nulägesöversikt för Miljönämnden”.
2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.
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§ 11 Revidering av delegationsordning 2020
Ärendenummer: Mn 152/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Yrkestiteln för dem som handlägger serveringstillstånd och utför tillsyn utifrån
stora delar av alkohollagen har ändrats från alkoholhandläggare till
alkoholinspektör. I och med förändringen behöver delegationsordningen
uppdateras med delegation till alkoholinspektör, medan delegation till
alkoholhandläggare tas bort.
Beslutsunderlag

Miljönämndens delegationsordning 2020, reviderad 2019-12-16 (Mn
152/2019).
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning 2020, reviderad 2019-1216.
2. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning
som därmed upphör att gälla.
Beslut

1. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning 2020, reviderad 2019-1216.
2. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning
som därmed upphör att gälla.

§ 12 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2020
Ärendenummer: Mn 184/2019
Handläggare: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden ansvarar från och med den 10 januari 2019 för kommunens
handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkoholservering enligt
alkohollagen.
Kommunen ska enligt 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) upprätta en
tillsynsplan. En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare
tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den skall hjälpa till med
prioriteringar och styra upp tillsynen i tid och inriktning.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2020 (2019-12-02) Mn 184/2019.
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar föreslagen tillsynsplan enligt alkohollagen.
2. Tillsynsplanen gäller för 2020 och ersätter därmed den befintliga
tillsynsplanen enligt alkohollagen 2019 - 2020 med diarienummer Mn 96/2019.
Beslut

1. Miljönämnden antar föreslagen tillsynsplan enligt alkohollagen.
2. Tillsynsplanen gäller för 2020 och ersätter därmed den befintliga
tillsynsplanen enligt alkohollagen 2019 - 2020 med diarienummer Mn 96/2019.

§ 13 Yttrande gällande avfallsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 80/2019
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har fått en preliminär Avfallsplan för 2020 på remiss från
Kommunstyrelseförvaltningen. Planen beskriver hur kommunen aktivt under
åren 2020-2024 ska jobba för att på sikt nå en cirkulär ekonomi. Planen
beskriver följande:
Mål och åtgärder för organisationen:
•
•

Minska avfallet
Bygg-, rivnings-och anläggningsavfall

Mål och åtgärder för geografiska området:
•
•
•
•

Kunskap och kommunikation
Minska avfallet – dela, laga, återbruka
Öka återvinningen och avgifta kretsloppen
Minska nedskräpningen

Beslutsunderlag

Följande dokument ligger till grund för beslutet: Preliminär avfallsplan 2020, se
bilaga 1, & följebrev Remiss av Avfallsplan för Örebro kommun, se bilaga 2
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar upprättat förslag till yttrande.
2. Yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande

Sten Lang (MP) yrkar på tillägg gällande målen på sida 8 i remissen där
återvinning av asfalt bör tydliggöras och konkretiseras.
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Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns ett tilläggsyrkande, det vill säga
Sten Langs (MP) förslag om att målen på sida 8 i remissen ska förtydligas och
konkretiseras gällande återvinning av asfalt.
Ordförande ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att
Miljönämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut

1. Miljönämnden antar upprättat förslag till yttrande.
2. Miljönämnden bifaller tilläggsyrkandet.
3. Yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 14 Remissyttrande, Riktlinjer för friyta i förskola och skola
Ärendenummer: Mn 157/2019
Handläggare: Ida Karlsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 31 januari 2020.
Ärendet gäller Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till Riktlinjer för
friytor i förskola och skola i Örebro kommun. Dessa riktlinjer gällande friytor
ska vara vägledande i planering samt bygglovsprövning av nya skolor och
förskolor och utgår från Boverkets allmänna råd om friyta (BFS 2015:1 FRI 1).
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar från Stadsbyggnad.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar upprättat förslag till yttrande.
2. Yttrandet överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Yrkande

Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) samt Mats Andersson (M) yrkar
bifall på Berit Tedsjö-Winklers (L) förslag om att lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Sten Lang (MP) yrkar bifall på Miljökontorets förslag.
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Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Miljökontorets förslag till beslut och finner att Miljönämnden beslutar enligt
det.
Därefter ställer ordförande Berit Tedsjö-Winklers (L) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Miljönämnden bifaller det.
Beslut

1. Miljönämnden antar upprättat förslag till yttrande.
2. Yttrandet överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Berit Tedsjö-Winklers (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 15 Information om påträffat batteriavfall
Handläggare: Per Lilja Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Information om ett företag som bedriver jordsorteringsverksamhet där det
påträffats lagring av batteriavfall.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.

§ 16 Delegering av ärende som rör farligt avfall
Ärendenummer: Mn 18/2020
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Miljönämnden hanterar i dagsläget ett ärende som rör farligt avfall på
Härminge 1:5. Ur miljösynpunkt är det viktigt att Miljönämnden agerar och
hanterar ärendet effektivt. För att möjliggöra ett snabbt agerande från
Miljönämndens sida finns möjligheten att enligt kommunallagen delegera
beslutanderätt i ett särskilt ärende. Det möjliggör för nämnden att kunna agera
i ärendet innan nästkommande sammanträde. Rätten kan delegeras till en
ledamot. Förvaltningen föreslår att nämnden ger ordföranden en tidsbegränsad
rätt att fatta de beslut som behövs för att kunna hantera ärendet effektivt med
hänsyn till miljö och människors hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-20.
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden ger dess ordförande i uppdrag att besluta på nämndens
vägnar i ärenden rörande hantering av farligt avfall på fastigheten Härminge
1:5.
2. Uppdraget gäller fram till Miljönämndens nästa sammanträde, då uppdraget
upphör att gälla.
3. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 får förenas med
vite.
4. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 får gälla
omedelbart även om de överklagas.
5. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 ska anmälas vid
Miljönämndens nästa sammanträde.
Beslut

1. Miljönämnden ger dess ordförande i uppdrag att besluta på nämndens
vägnar i ärenden rörande hantering av farligt avfall på fastigheten Härminge
1:5.
2. Uppdraget gäller fram till Miljönämndens nästa sammanträde, då uppdraget
upphör att gälla.
3. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 får förenas med
vite.
4. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 får gälla
omedelbart även om de överklagas.
5. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 ska anmälas vid
Miljönämndens nästa sammanträde.

§ 17 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
-Henrik Bengtsson informerar om nya medarbetare samt föräldrarledighet på
Miljökontoret.
-Henrik Bengtsson informerar om revision gällande Miljöbalken.
- Sten Lang (MP) ställer en övrig fråga om tillsynen av My Office i Örebro
som kommer besvaras på februarisammanträdet.

14 (18)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Revisionsrapport.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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