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Miljönämnden 
 
Datum: 2021-09-21 
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) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
Leif Åke Persson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Karin Pernefalk (M) §§ 84-92 
 
Närvarande ersättare 
Alesia Goncharik (S) 
Jan Jorsäter (C) 
Kent Ekström (KD) 
Thomas Eckard (L) 
Michael Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Elfving Förvaltningschef 
Kristian Hellström Enhetschef Livsmedel 
Lovisa Spector Enhetschef Miljöskydd 
Markus Behr Enhetschef Hälsoskyddsenheten 
Maria Gren Planerare 
Jens Enoksson Ekonom 
Pär Lindberg Ekonom 
Åsa Lundberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Sofia Manner Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Anton Öhman Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Jessica Strandberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Anton Fernroth Börjel Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Sandra Denes Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
 
 
Paragraf 84–92 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Sten Lang (MP), justerare  
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§ 84 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga gällande ordförandebeslut 
med dnr 2021-4002 samt önskar en stående punkt i Miljönämndens 
dagordning där ordförande redogör för framtida ordförandebeslut. Johanna 
Elfving och Per Lilja besvarar frågan under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande vad ordförandebeslut 
dnr 2021-4002 handlar om. Johanna Elfving besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande delegationslistan från 
Ecos sid 10-11 angående flertalet förbud på enskilda avlopp. Önskemål om 
mer information kring dessa delegationsbeslut. Markus Behr besvarar frågan 
under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande hur Miljönämnden 
kommer att påverkas efter organisationsförändringen av nämnderna 2023. Per 
Lilja och Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande önskemål om 
information angående ärenden som exempelvis Think Pink-ärendet i Botkyrka. 
Kommer lagarna att bli tydligare för framtida likande fall, har arbete 
påbörjats för en tydligare lagstiftning. Johanna Elfving besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Helena Viking (V) anmäler en övrig fråga gällande delegationsärende från Ecos 
dnr 2021-4198, önskemål om information angående ärendet. Samt önskemål 
om fler detaljer gällande ärendena i delegationslistan från verksamhetssystemet 
Ecos. Markus Behr och Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 
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§ 85 Beslut om att utomstående får delta på 
nämndsammanträdet 
Handläggare: Per Lilja 

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 personer får delta på nämndsammanträdet: 

• Jessica Strandberg 
• Anton Fernroth Börjel 
• Sandra Denes 

§ 86 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 2021-08-01 till 2021-08-31. 

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. 
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§ 87 Livsmedelssanktionsavgift för Oh Poké, Köpmangatan 
21, Vågen 12 i Örebro kommun 
Handläggare: Åsa Lundberg Dnr M-2021-2264 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret gjorde den 31 mars 2021 en händelsestyrd trängseltillsyn på 
verksamheten Oh Poké på Köpmangatan 21 i Örebro. I samband med 
tillsynen den 31 mars 2021 fick Miljökontoret kännedom om att verksamheten 
Oh Poké på Köpmangatan 21 i Örebro, startat utan att först ha anmälts till 
Miljökontoret. Vid besöket den 31 mars 2021 lämnades information om att 
livsmedelsverksamheten behöver anmälas till Miljönämnden. Anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning inkom till Miljönämnden den 6 april 2021. 

Handläggningen är genomförd och en registrering av livsmedelsanläggningen 
har utfärdats, daterad den 6 april 2021, diarienr. M-2021-2169. Ett förslag till 
beslut om livsmedelssanktionsavgift skickades till verksamheten den 18 augusti 
2021. Den 18 augusti 2021 inkom verksamheten med följande synpunkter: 

Företaget öppnade fler verksamheter i andra städer samtidigt som man 
öppnade i Örebro och därför missade man att anmäla verksamheten i Örebro. 
Företaget förstår att man kommer få en sanktionsavgift men önskar sänka 
avgiften till en lägre summa. I och med Covid-19 har restaurangbranschen haft 
det kämpigt med restriktioner och önskar att detta tas i beaktande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-26 
Inkomna synpunkter från företaget 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Oh Poké Group AB, org. nr 16559215-7803, ska 
betala en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat 
livsmedelsverksamheten Oh Poké utan att först ha anmält det till 
Miljönämnden för registrering. 

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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Beslut 
Miljönämnden beslutar att Oh Poké Group AB, org. nr 16559215-7803, ska 
betala en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat 
livsmedelsverksamheten Oh Poké utan att först ha anmält det till 
Miljönämnden för registrering. 

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 

§ 88 Delårsrapport med prognos 2 2021 
Ärendenummer: Mn 110/2021 
Handläggare: Maria Gren, Johanna Elvfing, Jens Enoksson, Pär Lindberg 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden kommer enligt prognosen att göra ett överskott mot budget 
med 83 tkr år 2021. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än 
vad som var budgeterat. Under året har nämnden fått prioritera 
skattefinansierat tillsyn då lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen förlängts i omgångar. Det betyder att 
avgiftsfinansieringsgraden enligt prognosen kommer att sjukna mer än väntat, 
från 65,2 procent förra året, till 59,8 procent i år. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2021 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden 

1. Miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Tomas Runnquist (M) lämnar ett skriftligt bifallsyttrande till protokollet 

Beslut 
1. Miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 
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§ 89 Information om tobakstillstånd och tillsyn 
Handläggare: Åsa Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret informerar Miljönämnden gällande införandet av tillståndskrav 
vid försäljning av tobak samt tillsynen av detta. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 90 Information gällande Miljökontorets trängseltillsyn 
Handläggare: Anton Öhman Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret informerar Miljönämnden om trängseltillsynen under Corona-
pandemin. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 91 Information gällande Miljökontorets skrotbilshantering 
Handläggare: Sofia Manner 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret informerar Miljönämnden om hanteringen av upphittade 
skrotbilar i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

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

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

- Det kommunala lantmäteriet KLM byter nämnd och förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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