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2020-09-25
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)
Mats Andersson (M)
Sten Lang (MP)
Tjänstgörande ersättare
Emilie Toro Hartman (S)
Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Elisabeth Sundström (M)
Thomas Eckard (L)

Emilie Toro Hartman (S) ersätter
Gunilla Neogard (S) §§ 102-108.
Jan Jorsäter (C) ersätter Marita
Andersson (C) §§ 102-108.
Kent Ekström (KD) ersätter Berit
Hallén (S) §§ 102-108.
Elisabeth Sundström (M) ersätter
Karin Pernefalk (M) §§ 102-108.
Thomas Eckard (L) ersätter Berit
Tedsjö-Winkler (L) §§ 102-108.

Digitalt närvarande ej tjänstgörande ersättare
Gunilla Neogard (S)
Berit Hallén (S)
Helena Viking (V)
Karin Pernefalk (M)
Berit Tedsjö-Winkler (L)
Leif-Åke Persson (SD)
Övriga
Henrik Bengtsson
Markus Behr
Kristian Hellström
Johanna Elfving
Maria Gren
Pär Lindgren

Förvaltningschef
Enhetschef Hälsoskyddsenheten
Enhetschef
Enhetschef Miljöskydd
Planerare
Ekonom
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Ali Alomairi
Elin Norberg
Melinda Eriksson
Johanna Bengtsson

Miljö och hälsoskyddsinspektör
Miljö och hälsoskyddsinspektör
Miljö och hälsoskyddsinspektör
Miljö och hälsoskyddsinspektör

Paragraf 102–108

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Sten Lang (MP), justerare
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§ 102 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 2020-08-01 till 2020-08-31.
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.

§ 103 Livsmedelssanktionsavgift för Coco Bar, Nikolai
3:286 i Örebro kommun
Handläggare: Elin Norberg M-2020-3549
Ärendebeskrivning

Miljökontoret fick den kännedom om att verksamheten Coco Bar på
Våghustorget i Örebro startat utan att först ha anmälts till Miljökontoret. Den
15 juni 2020 kontaktades verksamheten och informerades om att
verksamheten skulle anmälas till Miljökontoret.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande till nämnd
Inkomna handlingar från företaget
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att Restaurang Coo Coo Thai AB, org. nr 165566454764, ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 74 278 kronor för att ha
påbörjat livsmedelsverksamheten Coco Bar utan att först ha anmält den till
Miljökontoret för registrering.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2
30 c § livsmedelslagen
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39 c–g § livsmedelsförordningen
Yrkande

Per Lilja (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare handläggning.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) ställer sitt eget yrkande om återremittering under
proposition och finner att Miljönämnden beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Beslut

Miljönämnden beslutar:
Ärendet återremitteras till Miljökontoret för vidare handläggning.

§ 104 Yttrande över planprogram Holmen, Örebro
kommun
Ärendenummer: Mn 118/2020
Handläggare: Kayumba van den Brink
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast
den 30 september 2020. Diarie.nr 972/2015.
Syftet med planprogrammet är att utveckla Holmens industriområde till en
central stadsdel med en mix av arbetsplatser, bostäder, skola, service, parker
med mera. Stadsdelen ska också på ett bättre sätt kopplas samman med
kringliggande stadsdelar. Utveckling av området är en långsiktig satsning där
kommunen, näringslivet och fastighetsägare behöver samarbeta. Många stora
investeringar i infrastruktur behöver göras och fastighetsägare behöver vara
med och finansiera dem. Utvecklingen av den nya stadsdelen kommer att ta tid.
Holmens industriområde anlades under mitten av 1900-talet. Då låg den i
stadens ytterkant. Idag är området kringbyggt och har fått ett mer centralt och
attraktivt läge i staden med närhet till tågstation och centrum. Fram till år 2040
finns behov av ca 20 000 nya bostäder och ungefär lika många arbetsplatser i
staden. En del av dessa skulle kunna rymmas inom stadsdelen Holmen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07
Planprogram för Holmen
Bilaga 1 Markanvändningskarta
Bilaga 2 PM utredning i samband med framtagande av planprogram
Bilaga 3 PM Tunnel under järnväg – Holmen
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
- Miljönämnden antar föreslagna synpunkter enligt tjänsteskrivelse daterad
2020-09-07.
Beslut

- Miljönämnden antar föreslagna synpunkter enligt tjänsteskrivelse daterad
2020-09-07.

§ 105 Delårsrapport med prognos 2 2020
Ärendenummer: Mn 129/2020
Handläggare: Maria Gren Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden förväntas göra ett överskott mot budget med 383 tkr år 2020.
Överskottet beror främst på minskade personalkostnader och till viss del även
minskade kostnader för utbildningar och konferenser. Nämnden kommer inte
kunna göra all den avgiftsfinansierade tillsyn och kontroll som planerades för
året. Samtidigt fick Miljönämnden ett nytt tillsynsområde till sig i och med
coronapandemin och behovet av trängseltillsyn som pandemin har medfört.
Denna tillsyn finansieras till största del av statliga medel. Det innebär att
avgiftsfinansieringsgraden väntas sjunka 0,4 procentenheter jämfört med
föregående år.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2020 med prognos.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
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§ 106 Information om tuppar och höns inom detaljplanerat
område
Handläggare: Ali Alomairi
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får information angående innehav av tuppar och höns inom
detaljplanerat område.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.

§ 107 Information om avloppsinventering
Handläggare: Melinda Eriksson Johanna Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden informeras gällande Miljökontorets avloppsinventering.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.

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

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Sten Lang (MP) ställer en övrig fråga om vad förstudien om
läkemedelsrening av vatten resulterat i. Henrik Bengtsson besvarar frågan
under sammanträdet.
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- Mats Andersson (M) ställer 2 övriga frågor. 1. Önskar få mer information om
den kommunala Lantmäterienheten. 2. Vad händer om Hjälmaren sjunker
ytterligare, hur påverkar det Miljökontoret. Henrik Bengtsson besvarar båda
frågorna under sammanträdet.
- Berit Tedsjö-Winkler (L) ställer en övrig fråga gällande trängsel i
nämndlokalen Berget på Citypassagen under rådande läge. Per Lilja (S)
besvarar frågan och meddelar att den tas vidare till ordförandeberedningen.
- Johanna Elfving informerar nämnden om ärendet gällande Black Mass.
- Henrik Bengtsson informerar om utförd revision av den kommunala
Lantmäterienheten.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om domar från Förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag

Dom från Förvaltningsrätten i Karlstad 2020-08-31.
Särskilt yrkande 2020-09-25.
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Yrkande

Tomas Runnqvist (M), Mats Andersson (M), Elisabeth Sundström (M),
Thomas Eckard (L) och Sten Lang (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yrkande
till protokollet.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att Tomas Runnqvist (M), Mats Andersson
(M), Elisabeth Sundström (M), Thomas Eckard (L) och Sten Lang (MP) yrkar
att få lämna ett särskilt yrkande till protokollet.
Ordförande finner att Miljönämnden bifaller att särskilt yrkande tas till
protokollet.
Beslut

1. Miljönämnden bifaller att särskilt yrkande tas till protokollet.
2. Informationen tas till protokollet.
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