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Anmäler jäv § 29
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Kent Ekström (KD)
Thomas Eckard (L)
Michael Larsson (SD)
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Leif Andersson
Raine Flodman
Jaqueline Rydberg
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Alkoholinspektör
Alkoholinspektör
Hälso och miljöinspektör
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Åsa Lundberg
Sara Bokén
Anton Niemi
Jarmo Rihinen
Pär Lindberg

Hälso och miljöinspektör
Hälso och miljöinspektör
Hälso och miljöinspektör
Hälso och miljöinspektör
Ekonom

Paragraf 18–37

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Leif Åke Persson (SD), justerare
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§ 18 Godkännande av närvaro
Ärendebeskrivning

Miljönämnden är en stängd nämnd och behöver därav godkänna åhörares
närvaro under sammanträdet.
Beslut

Miljönämnden beslutar:
Jaqueline Rydberg, Malin Pettersson Bekk och Amanda Näsström får delta på
dagens sammanträde.

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 30/2020
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 2020-01-01 till 2020-01-31.
Beslutsunderlag

- Lista från ecos
- Lista från Alk-T
- Lista från W3D3
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till miljönämnden:
- Miljönämnden tar anmälan till protokollet.
Beslut

Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 20 Tillsyn av AW Bar Kök Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid AW Bar kök
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00254
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.
Utredningen har inletts med anledning av företagets många
betalningsuppmaningar och aktuella skatteskulder. Företaget har dessutom inte
upprättat bokslut inom föreskriven tid.
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Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Skatteverkets remissvar
ARF 2016-4 (Bokföringsbrott vid försenad eller utebliven årsredovisning i
aktiebolag)
Företagets svar (inbetald skatt)
Utdrag från SYNA
Utdrag från skatteupplysningen
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen om ekonomisk
skötsamhet i 8 kap. 12 § och bokföringsskyldighet i 9 kap. 14 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen om ekonomisk
skötsamhet i 8 kap. 12 § och bokföringsskyldighet i 9 kap. 14 § samma lag.

§ 21 Tillsyn av AAM STHLM AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Valhalla
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00266
Ärendebeskrivning

AAM STHLM AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Valhalla, Ringgatan 30 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 att närboende har störts av verksamheten.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Varningsbrev 1
Varningsbrev 2
Företagets svar 2020-01-13
Företagets svar 2020-01-27
Securitas rapport 2019-11-23
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om ordning i 8 kap. 20 § samma lag.
Miljönämnden inskränker serveringstiden till kl. 21.30 alla veckodagar.
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Yrkande

Helena Viking (V) Yrkar avslag på förslaget att Miljönämnden inskränker
serveringstiden till Kl. 21:30.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Miljökontorets förslag, samt Helena Vikings (V) förslag om avslag på inskränkt
serveringstid.
Ordförande ställer sedan dessa två förslag mot varandra och finner att
Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om ordning i 8 kap. 20 § samma lag.
Miljönämnden inskränker serveringstiden till kl. 21.30 alla veckodagar.
Reservation

Helena Viking (V), Berith Tedsjö-Winkler (L) och Sten Lang (MP) reserverar
sig mot Miljönämndens beslut om inskränkt serveringstid till Kl. 21:30.

§ 22 Tillsyn av enskild firma xxxxxxx och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid restaurang xxxxx
Handläggare: Raine Flodman AlkT xxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Enskild firma xxxxxx, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang xxxxx, före detta xxxxxxxxxxxx. 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 att företagets ägare är misstänkt för brott som inte är
förenligt med serveringstillstånd.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Polismyndighetens yttrande
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företagets ägare inte uppfyller lämplighetskravet i 8 kap. 12 §
samma lag.
Yrkande

Leif-Åke Persson (SD) yrkar bifall på Miljökontorets förslag.
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Beslut

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företagets ägare inte uppfyller lämplighetskravet i 8 kap. 12 §
samma lag.

§ 23 Tillsyn av Creperiet i Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Creperiet Krämaren
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00263
Ärendebeskrivning

Creperiet i Örebro AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Creperiet Krämaren, Drottninggatan 29 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.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Remissvar från Skatteverket
Utdrag från SYNA
Meddelande från Kronofogden
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har uppfyller lämplighetskravet i 8 kap. 12 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har uppfyller lämplighetskravet i 8 kap. 12 § samma lag.

§ 24 Tillsyn av myOffice LAB Sweden AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid myOffice
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00006
Ärendebeskrivning

myOffice LAB Sweden AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid myOffice, Stenbackevägen 6 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 tillsynsbesöket 2020-01-08 och den
oregistrerade alkohol som då hittades i spritförrådet.
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Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Foton
Företagets svar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen om förvarings- och
förtäringsförbud i 8 kap. 24 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen om förvarings- och
förtäringsförbud i 8 kap. 24 § samma lag.

§ 25 Tillsyn av 3 Grabbar restaurang AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Art Bar
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00253
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 vårt tillsynsbesök 2019-12-06 kl. 23.59.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Foton från restaurangen
Företagets svar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 15 § om att tillhandahålla tillredd
mat.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 15 § om att tillhandahålla tillredd
mat.
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§ 26 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
detaljhandel med tobak på xxxxxxxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Åsa Lundberg M-xxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxxx gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxx
ansökan om tillstånd för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxx, xxxxx i
Örebro.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
Beslut

Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxx
ansökan om tillstånd för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxx, xxxxx i
Örebro.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§

§ 27 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
detaljhandel med tobak på xxxxxxxxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Åsa Lundberg M-xxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxxx gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxxxx ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak i verksamheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro.
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Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
Beslut

Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxxxxx ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak i verksamheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro kommun
Handläggare: Sara Bokén M-xxxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxxxx gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxxxx ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxx i Örebro. Försäljning av tobak i
butiken xxxxxxxxxxx är förbjuden från och med den dag behörig företrädare
för xxxxxxxxxxxx har tagit del av detta beslut.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
Beslut

Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxxxx ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxx i Örebro. Försäljning av tobak i
butiken xxxxxxxxxxx är förbjuden från och med den dag behörig företrädare
för xxxxxxxxxxxx har tagit del av detta beslut.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
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§ 29 Detaljplan för Ånsta 20:9 m.fl.
Ärendenummer: Mn 182/2019
Handläggare: Jarmo Rihinen
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 17 januari 2020. Stadsbyggnadsförvaltningen har dock
medgett förlängd svarstid så att yttrande från Miljönämndens möte 11 februari
kan lämnas in. Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare
verksamhetsmark för lager och kontor samt att planlägga för ett större
naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen.
Planområdet består i nuläget av skogsmark med inslag av öppnare ytor.
Planförslaget innebär att cirka 40 hektar av 65 hektar kommer att avverkas för
exploatering. Dock kommer en yta i den östra delen av planområdet, som har
högre naturvärden, planläggas som naturmark och därigenom få ett skydd mot
exploatering. I dagvattenutredningen för planen föreslås att dagvattendammar
anläggs inom respektive fastighet, och att dagvattnet från fastigheterna
dessutom leds till två större dagvattendiken för ytterligare fördröjning och
rening, där det östra nyanläggs som ett meandrande dike. Inom fastigheterna
ska 20 procent av ytan vara grönyta. Miljökontoret anser att detta är ett bra
förslag, men vill betona att det östra diket bör vara meandrande och inte ett
rakt dike för att få en bättre rening av dagvattnet. En bra dagvattenrening är
nödvändig både här och i övriga delar av Örebro stad för att dessa delar av
miljökvalitetsnormen för Svartåns båda vattenförekomster ska kunna nås. En
bra dagvattenrening är även i linje med flera av delmålen inom Agenda 2030.
Miljökontoret ser även positivt på det föreslagna kravet att nyetableringar bör
ha takvegetation genom de fördelar detta för med sig, både avseende dagvatten
och som biotop.
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar från Stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro 2019-12-03
Tjänsteskrivelse 2020-01-21
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att dagvattnet från området renas
på det sätt som föreslås i dagvattenutredningen och att det östra diket
nyanläggs som ett meandrande dike.
Nämndens behandling

Karin Pernefalk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande

Sten Lang (MP) yrkar bifall på Miljökontorets förslag till beslut.
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Beslut

Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att dagvattnet från området renas
på det sätt som föreslås i dagvattenutredningen och att det östra diket
nyanläggs som ett meandrande dike.

§ 30 Eldning i tätbebyggt område-Förslag till att utreda
ändringar i kommunala hälsoskyddsföreskrifter
Handläggare: Daniel Johansson
Ärendebeskrivning

Att elda med ved i en kamin eller en spis är ett mysigt sätt att få extra värme i
en lägenhet eller ett hus. Men att elda med ved ger också utsläpp av
luftföroreningar, som vid exponering för omgivningen kan orsaka problem
med andningsvägarna, hjärt- och kärlsystemet och ge upphov till cancer. Nyare
forskning indikerar att vedeldningens påverkan på människors hälsa kan vara
jämförbara eller till och med något större än bilavgasernas effekter och på lokal
nivå är det framförallt utsläpp från trafik och vedeldning som gör att vi på flera
håll i Sverige fortfarande inte når miljömålet Frisk luft. Det finns många
anledningar till att minska vedeldningen utöver ovanstående aspekter.
Klagomål till kommunen om vedrök och sotnedfall från grannar kan minska,
risken för sotbränder minskar och åtgången av ved minskar m.m.
Miljökontoret får under eldningssäsongen ibland in klagomål gällande rök från
enskilda fastighetsägare. Miljökontorets möjligheter att ställa krav är
begränsade till när olägenhet kan konstateras hos en enskild fastighetsägare.
När problemet är den ackumulerade röken från flera fastigheter som orsakar
problemen är det ofta svårt för miljökontoret att ställa krav som avhjälper
problemet. Att använda vedeldning som primär uppvärmning för en villa kan,
enligt miljökontorets bedömning, vara mycket olämpligt i ett tätbebyggt
område. Kommunen har fått in synpunkter från fastighetsägare i ett
villaområde i Örebro där de efterfrågar att kommunen reglerar möjligheten att
elda med ved, och eventuellt begränsar den till att enbart trivseleldning tillåts.
Möjligheten att reglera i kommunens hälsoskyddsföreskrifter finns. Flera andra
kommuner tillåter endast trivseleldning inom tätbebyggt/detaljplanelagt
område. I Örebro kommuns hälsoskyddsföreskrifter finns möjligheten att
inom specifika bostadsområden meddela om tillfälligt förbud att elda med vissa
fasta bränslen. Miljökontorets bild är att den gällande bestämmelsen om
vedeldning är svårtolkad och det råder stor osäkerhet kring hur den ska
tillämpas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden ger uppdrag till Miljökontoret att utreda och ge förslag på sätt
för att reglera vedeldning inom tätbebyggda områden inom Örebro kommun.
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Beslut

Miljönämnden ger uppdrag till Miljökontoret att utreda och ge förslag på sätt
för att reglera vedeldning inom tätbebyggda områden inom Örebro kommun.

§ 31 Livsmedelssanktionsavgift för xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro kommun
Handläggare: Anton Niemi M-xxxxxxx
Ärendebeskrivning

Miljökontoret fick den 11 september 2019 kännedom om att verksamheten
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Örebro, bytt ägare utan att en anmälan om
ägarbyte har skickats in till Miljökontoret. Den 11 september 2019 gjorde
Miljökontoret ett oanmält besök hos verksamheten. Vid besöket
uppmärksammades att verksamheten bytt ägare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Power Point-presentation
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden föreslås besluta att Inda Utveckling AB, org. nr xxxxxxxxxx, ska
betala en livsmedelssanktionsavgift på 40 000 kronor för att inte ha underrättat
Miljökontoret om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan
registrerad anläggning. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsuppmaning.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2 30 c § livsmedelslagen 39
c–g § livsmedelsförordningen
Beslut

Miljönämnden föreslås besluta att Inda Utveckling AB, org. nr xxxxxxxxx, ska
betala en livsmedelssanktionsavgift på 40 000 kronor för att inte ha underrättat
Miljökontoret om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan
registrerad anläggning. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsuppmaning.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2 30 c § livsmedelslagen 39
c–g § livsmedelsförordningen
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§ 32 Taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Ärendenummer: Mn 14/2020
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har i sitt reglemente i uppdrag att utföra tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer. Lagen ger kommunen rätt att ta ut
avgift för tillsynen. Kommunen får dessutom bestämma på vilken nivå som
avgifterna ska ligga.
Beslutsunderlag

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2020-01-10)
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till
taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att taxan ska gälla så fort
beslutet vunnit laga kraft och tillsvidare.
Beslut

1. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till
taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att taxan ska gälla så fort
beslutet vunnit laga kraft och tillsvidare.

§ 33 Remissvar granskning av kommunens arbete för att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda och förtroendevalda
Ärendenummer: Mn 179/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna granskat kommunens arbete för att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.
Revisionsrapporten en skrivelse från PwC har skickats på remiss till granskade
nämnder. Miljönämnden är en av sex granskade nämnder. PwC bedömer att
Miljönämnden inte bedriver ett helt tillräckligt arbete för att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. PwC
ger tre rekommendationer till Miljönämnden i syfte att förbättra nämndens
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arbete. Miljökontoret föreslår att Miljönämnden ställer sig positiv till PwC:s
rekommendationer till nämnden.
Beslutsunderlag

PwC:s skrivelse ”Revisionsrapport "Granskning av kommunens arbete for att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och
förtroendevalda"”, 2019-11-21 (Mn 179/2019)
PwC:s revisionsrapport ”Granskning av kommunens arbete for att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda”,
november 2019 (Mn 179/2019)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden godkänner remissvaret.
Remissvaret skickas senast den 13 mars 2020 till Stadsrevisionen.
Beslut

Miljönämnden godkänner remissvaret.
Remissvaret skickas senast den 13 mars 2020 till Stadsrevisionen.

§ 34 Årsberättelse Miljönämnden 2019
Ärendenummer: Mn 185/2019
Handläggare: Pär Lindberg Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden avslutar 2019 med ett överskott på 0,4 mnkr, vilket är det
närmaste ett nollresultat nämnden kommit på många år. Överskottet beror på
högre intäkter och lägre personalkostnader än vad som var budgeterat för året.
Miljönämnden utför sitt uppdrag med gott resultat och hög kvalitet, vilket gör
stor nytta för miljön, klimatet och människors hälsa. Nämnden har samtidigt
god ekonomisk hushållning och får mycket goda omdömen från företagare.
Miljönämnden bidrar till utveckling inom kommunens verksamhetsmål och
uppfyller samtliga åtaganden i hög utsträckning eller helt. Under 2019 har
Miljönämnden fått ett utökat personalansvar genom huvudmannaskapet över
den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM). Tillskottet innebär att
förvaltningen har vuxit med cirka 20 procent sett till antal medarbetare.
Ansvaret för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd fördes över till
Miljönämnden i januari 2019. Ett halvår senare trädde lagen om tobak och
liknande produkter i kraft, där det ställs krav på att även d en som ska sälja
tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd för detta. De två
förändringarna sammanföll väl då lagarna samt handläggningen och tillsynen
liknar varandra. De inspektörer som handlägger och utför tillsyn utifrån den
nya lagen om tobak har därför kunnat dra nytta av sina nya kollegor som
arbetar med serveringstillstånd. Med den nya lagen om tobak och likande
produkter har även de rökfria miljöerna utökats. Miljönämnden har under
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sommaren utfört tillsyn på de nya rökfria miljöerna med gott resultat. Tidigare
har lagen gjort skillnad på om det har varit tobaksrök eller annan rök, men med
den nya lagen försvinner behovet av att bevisa att röken innehåller tobak för
att kunna förbjuda den. Det ställer ökade krav på verksamhetsutövare såsom
exempelvis restaurangägare. I april och maj flyttade förvaltningen till sina nya
lokaler i Citypassagen. Flytten, som har föregåtts av gedigna förberedelser, flöt
på smidigt och innebar inga större produktionsbortfall. Förvaltningen har hela
året fokuser at mycket på medarbetarnas välmående och arbetssätt i och med
bytet av kontorslokaler, införande av ett aktivitetsbaserat arbetssätt med nya
digitala verktyg, nya lokaler som delas med andra förvaltningar och den
organisatoriska förändringen med KLM som en ny enhet på förvaltningen.
Sammantaget är det mycket stora förändringar som har kunnat genomföras
tack vare engagemang och tydlighet från hela organisationen. Förvaltningen
har följt upp medarbetarnas välmående före, under och efter flytten och
vidtagit vissa åtgärder utifrån enkätresultaten. Mätningarna inom Miljökontoret
har visat på övervägande positiva tongångar.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2019
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden fastställer Årsberättelse 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Miljönämnden begär att 83 tkr (motsvarande 20 procent av överskottet)
överförs till 2020.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer Årsberättelse 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Miljönämnden begär att 83 tkr (motsvarande 20 procent av överskottet)
överförs till 2020.

§ 35 Riktlinjer för fordonstvättar i Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 187/2019
Handläggare: Beatrice Johansson Marlene Rünell
Föredragande: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Dessa riktlinjer syftar till att minska utsläpp av föroreningar till reningsverk och
recipient från fordonstvättar och därigenom bidra till att nå några av Sveriges
nationella miljökvalitetsmål och de globala målen i agenda 2030. De 16
nationella miljökvalitetsmålen och deras delmål syftar till att bland annat främja

15 (17)

ÖREBRO

Protokoll

människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön samt
bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Agenda 2030 har 17
stycken globala mål som bland annat syftar till att säkerställa ett varaktigt skydd
för planeten och dess naturresurser.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för fordonstvättar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden antar reviderade riktlinjer för fordonstvättar i Örebro kommun.
Beslut

Miljönämnden antar reviderade riktlinjer för fordonstvättar i Örebro kommun.

§ 36 Yttrande över Planprogram för
Brickebackensområdet i Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 175/2019
Handläggare: Kayumba van den Brink
Föredragande: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast
den 6 februari 2020. Yttrandetiden har förlängts till den 11 februari 2020 för
Miljönämnden. Syftet med planen är att utreda förutsättningarna och
identifiera de befintliga kvalitéerna och bevarandevärdena som ska liga till
grund för en fortsatt utveckling av området. Vidare ska planprogrammet utreda
förutsättningarna för att utveckla området som plats för olika funktioner såsom
bostäder, arbetsplatser, verksamheter, service, handel, rekreation och andra
mötesplatser. Utöver detta är en nyckelfråga att utreda lokalisering av centrum,
skola, badhus samt vård- och omsorgsboende. Brickebacken kommer i
framtiden att ha ett centralt läge i förhållande till de stora mängder nya
bostäder och verksamheter som planeras i södra delarna av Örebro. Målet med
planförslaget är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett
levande centrum utvecklas samt att de kompletteringar som görs i form av
bland annat bostäder, möter människors oli ka behov. Parkerna i området
föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och
åka buss till och inom området ska förbättras. Utvecklingen av området är på
20 års sikt. Fortsatt planering och byggnation kommer att ske i etapper. Inom
de närmsta åren planeras ett nytt badhus i Brickebacken. Det finns också
planer på att bygga nya bostäder och utveckla centrum inom de närmsta åren.
Beslutsunderlag

Planprogram för Brickebackenområdet Bilaga 1.
Sammanställning av fördialoger i Brickebacken Bilaga 2.
Förtätning av Brickebacken Yttrande
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Förslag till beslut

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

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

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

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Elisabeth Sundström (M) ställer en övrig fråga gällande önskemål om mer
information gällande påträffade batterier i Örebro kommun. Johanna
Elfving,enhetschef svarar på Elisabeth Sundströms (M) fråga.
- Michael Larsson (SD) ställer en övrig fråga gällande Lantmäteriet arbete
under Miljönämnden. Henrik Bengtsson, förvaltningschef besvarar Michael
Larssons (SD) fråga.
- Michael Larsson (SD) ställer en övrig fråga gällande egenkontroll kontra
stickprov. Henrik Bengtsson, förvaltningschef svarar att detta kommer
besvaras på en kommande nämnd.
- Michael Larsson (SD) ställer en övrig fråga gällande möjligheter till
delegationsbeslut på alkoholärenden av mindre seriös karaktär. Per Lilja (S)
svarar på Michael Larssons (SD) gällande delegationsbeslut.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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