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Miljönämnden 
 
Datum: 2022-06-10 
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) 
Sten Lang (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) Emilie Toro Hartman (S) ersätter 

Helena Viking (V) §§ 74-79 
Torbjörn Axelsson (C) Torbjörn Axelsson (C) ersätter Berith 

Tedsjö-Winkler (L) §§ 70-79 
Simon Kvassman (V) Närvarar §§ 70-73. Simon Kvassman 

(V) ersätter Helena Viking (V) §§ 70-73 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Karin Pernefalk (M) §§ 70-79 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke 

Persson §§ 70-79 
 
Närvarande ersättare 
Kent Ekström (KD) 
 
Övriga 
Johanna Elfving, förvaltningschef 
Markus Behr, enhetschef hälsoskydd 
Kristian Hellström, enhetschef livsmedel 
Amanda Näsström, enhetschef miljöskydd 
Leif Andersson, alkoholinspektör 
Åsa Lundberg Bosk, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Linnéa Nyberg, administrativ samordnare 
Kajsa Malmgren, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
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 Viktor Lundberg, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
 
 
 
Paragraf 70–79 
 
 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Elisabeth Sundström (M), justerare  
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§ 70 Beslut om att utomstående får delta på 
nämndsammanträdet 

Ärendebeskrivning 
Då Miljönämnden har stängda sammanträden måste nämnden besluta om att 
utomstående får delta på nämndsammanträdet. 

Beslutsunderlag 
muntlig information 

Beslut 
Miljönämnden beslutar: 

Kajsa Malmgren och Viktor Lundberg får delta på sammanträdet. 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande möjligheterna att upphäva 
tagna nämndbeslut, med hänvisning till Byggnadsnämndens beslut gällande 
Sinibad. Per Lilja (S) besvarar frågan under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en fråga gällande en rapporterad 
personuppgiftsincident delegationslistan från W3D3. Markus Behr och 
Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en fråga gällande delegationslistan från Ecos, sidan 3 
ärende 2138 angående försäljningsförbud för snus. Johanna Elfving besvarar 
frågan under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 72 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 
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nämnden på nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas för 
perioden 2022-05-01 till 2022-05-31. 

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. 

§ 73 Utredning av riktlinjer för alkoholservering – 
kartläggning av förutsättningarna för att medge 
alkoholservering till klockan 03.00  
Ärendenummer: Mn 71/2022 
Handläggare: Leif Andersson Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Miljönämndens ordförande har gett Miljökontoret i uppdrag att kartlägga 
förutsättningar för en eventuell justering av kommunens riktlinjer för 
alkoholservering så att de medger senare serveringstider. Miljökontoret har 
genom att granska tillgänglig litteratur, omvärldsbevakning och 
remissförfarande till berörda intressenter utrett frågan om alkoholservering till 
03.00. Bland remissinstanserna har Polisen och Akuten inget att erinra. City 
Örebro är positiva. Hälsoskyddsenheten avstyrker med hänvisning till ökad risk 
för bullerstörningar. Länstrafiken redovisar ökade kostnader för senareläggning 
av kollektivtrafiken. Krögare i Örebro har tillfrågats om föreslagna ändringar 
och där ställer sig tre positiva, en som neutral och sju som negativa till längre 
öppettider. Miljökontorets förslag är att riktlinjerna kvarstår i nuvarande 
form.   

Beslutsunderlag 
Utredning av riktlinjer för alkoholservering - Kartläggning av förutsättningarna 
för att medge alkoholservering till klockan 03.00 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljökontoret föreslår att Miljönämnden godkänner utredningen och lägger 
informationen till handlingarna. 
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2. Miljökontoret föreslår, mot bakgrund av utredningen, att riktlinjerna för 
alkoholservering kvarstår i nuvarande form. 

Nämndens behandling 
Ajournering begärs för överläggning 5 minuter. 

Mötet återupptas. 

Yrkande 
Simon Kvassman (V) och Sten Lang (MP) lämnar in ett skriftligt yrkande med 
eget förslag att under en prövoperiod efter ansökan och prövning förlänga lämpliga krogars 
öppettider till 03:00. 
Tomas Runnquist (M), Mats Andersson (M) och Elisabeth Sundström (M) 
lämnar in ett skriftligt yrkande med eget förslag att möjliggöra för krogarna att 
förlänga öppettiderna till 03:00. 
Torbjörn Axelsson (C) yrkar bifall på Miljökontorets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag, Simon Kvassmans (V) och Sten Langs (MP) yrkande 
med eget förslag samt Tomas Runnquists (M), Mats Anderssons (M) och 
Elisabeth Sundströms (M) yrkande med eget förslag. 

Ordförande ställer först Simon Kvassmans (V) och Sten Langs (MP) yrkande 
mot Miljökontorets förslag och finner att Miljönämnden bifaller 
Miljökontorets förslag. Sedan ställer ordförande Tomas Runnquists (M), Mats 
Anderssons (M) och Elisabeth Sundströms (M) yrkande mot Miljökontorets 
förslag och finner att Miljönämnden bifaller Miljökontorets förslag. Därefter 
finner ordförande att det endast finns ett förslag kvar, det vill säga 
Miljökontorets förslag och finner att Miljönämnden beslutar enligt detta. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och Nej-röst innebär bifall till 
Tomas Runnquists (M), Mats Anderssons (M) och Elisabeth Sundströms (M) 
yrkande. 

Ja-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), Torbjörn Axelsson (KD) och Michael Larsson (SD). 

Nej-röster lämnas av Tomas Runnquist (M), Elisabeth Sundström (M) och 
Mats Andersson (M). 

Avstår gör Simon Kvassman (V) och Sten Lang (MP). 

Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 10 Ja-röster 
och 3 Nej-röster beslutar enligt Miljökontorets förslag. 
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Beslut 
1. Miljökontoret föreslår att Miljönämnden godkänner utredningen och lägger 
informationen till handlingarna. 

2. Miljökontoret föreslår, mot bakgrund av utredningen, att riktlinjerna för 
alkoholservering kvarstår i nuvarande form. 

Reservation 
Simon Kvassman (V) och Sten Lang (MP) reserverar sig mot Miljönämndens 
beslut till förmån för eget yrkande. 

Tomas Runnquist (M), Elisabeth Sundström (M) och Mats Andersson (M) 
reserverar sig mot Miljönämndens beslut till förmån för eget yrkande. 

§ 74 Beslut om förbud vid vite, Restaurang Baronen 
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har fått in klagomål om man röker vattenpipa i serveringslokalen 
Restaurang Baronen. Syftet med lagen om tobak och liknande produkter är att 
minska de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak 
och likande produkter och exponeringen för passiv rökning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-20 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro kommun beslutar att förbjuda Jg Baronen HB, org.nr. 
16969747–8197, som driver verksamheten under namnet Restaurang Baronen 
på Revyn 4, Hjalmar Bergmans Väg 1A att upplåta rökrummet för annat än för 
rökning, vilket innebär att: 
- Mat eller dryck får inte medtas in i rökrummet. 
- Borden i rökrummet får inte vara uppdukade. 
- Spel eller annan form av underhållning får inte ske i rökrummet. 
- Dörren till rökrummet ska hållas stängd med undantag för passage in och ut 
ur rökrummet. 

 
Ovanstående förbud är förenat med ett löpande vite på 10 000 kronor, vid 
varje tillfälle (dock högst en gång per dag) som Miljökontoret uppmärksammar 
att beslutet om förbud överträds. Förbudet gäller under alla tider även när 
restaurangen upplåts eller hyrs ut till slutna sällskap. 

 
Förbudet gäller omedelbart när behörig företrädare för företaget tagit del av 
beslutet, även om det överklagas. Förbudet gäller i sex månader från att 
behörig företrädare tagit del av beslutet. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  7 (13) 

Beslut 
Miljönämnden i Örebro kommun beslutar att förbjuda Jg Baronen HB, org.nr. 
16969747–8197, som driver verksamheten under namnet Restaurang Baronen 
på Revyn 4, Hjalmar Bergmans Väg 1A att upplåta rökrummet för annat än för 
rökning, vilket innebär att: 
- Mat eller dryck får inte medtas in i rökrummet. 
- Borden i rökrummet får inte vara uppdukade. 
- Spel eller annan form av underhållning får inte ske i rökrummet. 
- Dörren till rökrummet ska hållas stängd med undantag för passage in och ut 
ur rökrummet. 

 
Ovanstående förbud är förenat med ett löpande vite på 10 000 kronor, vid 
varje tillfälle (dock högst en gång per dag) som Miljökontoret uppmärksammar 
att beslutet om förbud överträds. Förbudet gäller under alla tider även när 
restaurangen upplåts eller hyrs ut till slutna sällskap. 

 
Förbudet gäller omedelbart när behörig företrädare för företaget tagit del av 
beslutet, även om det överklagas. Förbudet gäller i sex månader från att 
behörig företrädare tagit del av beslutet. 

§ 75 Behovsutredning 2023-2025  
Ärendenummer: Mn 72/2022 
Handläggare: Johanna Elfving Linnéa Nyberg 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden ska årligen se över behoven av tillsyn och kontroll inom 
nämndens ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
Detta görs i nämndens behovsutredning som omfattar en treårsperiod och som 
aktualiseras varje år. I behovsutredningen för perioden 2023–2025 redovisas 
behov utifrån hela Miljönämndens ansvarsområde i syfte att ge en helhetsbild, 
trots att det endast finns lagkrav på att redovisa behoven utifrån miljöbalk och 
livsmedelslagstiftning. Behoven av tillsyn och kontroll har prioriterats utifrån 
kopplingen till Agenda 2030, programmet för hållbar utveckling samt till 
nationell strategi för miljöbalkstillsyn 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Behovsutredning 2023-2025 
Bilaga till behovsutredning 2023-2025   

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden godkänner behovsutredning 2023–2025 med tillhörande bilaga. 
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Yrkande 
Tomas Runnquist (M), Elisabeth Sundström (M), Mats Andersson (M) och 
Sten Lang (MP) lämnar in ett skriftligt yrkande gällande ändring av 
formulering:" säkerställa att ”lokaler för vård” har hög tillsynsprioriteringen inte bara 
vart sjunde år, då vi har så många äldre/sköra människor som inte vill vara till besvär, att 
tro att dom ska ringa och klaga till miljökontoret vid boendeproblem är uteslutet, därför är 
det viktigt att miljökontoret tar det ansvaret. Tillsynen skall ha en intervall på max 2 år". 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag samt Tomas Runnquists (M), Elisabeth Sundströms (M), 
Mats Anderssons (M) och Sten Langs (MP) yrkande. Ordförande ställer sedan 
förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden beslutar enligt 
Miljökontorets förslag. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och Nej-röst innebär bifall till 
Tomas Runnquists (M), Mats Anderssons (M), Elisabeth Sundströms (M) och 
Sten Langs (MP) yrkande. 

Ja-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), Torbjörn Axelsson (KD), Emilie Toro Hartman (S) och 
Michael Larsson (SD). 

Nej-röster lämnas av Tomas Runnquist (M), Elisabeth Sundström (M), Mats 
Andersson (M) och Sten Lang (MP). 

Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 11 Ja-röster 
och 4 Nej-röster beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Beslut 
Miljönämnden godkänner behovsutredning 2023–2025 med tillhörande bilaga. 

Reservation 
Tomas Runnquist (M), Elisabeth Sundström (M), Mats Andersson (M) och 
Sten Lang (MP) reserverar sig mot Miljönämndens beslut. 

§ 76 Ekonomisk månadsrapport för maj månad 2022 
Ärendenummer: Mn 25/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för maj månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 77 Information gällande NKI-resultat 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde 2022-06-10. 

§ 78 Information om projekt gällande massahantering 
genomfört 2021 
Handläggare: Amanda Näsström 

Ärendebeskrivning 
Information gällande projekt om masshantering som genomfördes under 2021 
av Miljökontoret. Projektet innehöll bland annat intervjuer med aktörer i 
masshanteringsbranschen samt kontroller i delar av Örebro kommun för att 
undersöka hur det ser ut med olovliga dumpningar eller utfyllnader. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 79 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

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

• Ordförande Per Lilja (S) önskar nämnden en trevlig sommar. 
• Johanna Elfving informerar nämnden om en inkommen JO-anmälan. 
• Ordförande Per Lilja (S) informerar nämnden om kommande 

ordförandebeslut av brådskande karaktär som kommer tas under 
sommaren. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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