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Anna Dahlén, sekreterare
Justerat den 9 april 2019.

Per Lilja (S), ordförande

Berith Tedsjö-Winkler (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 april 2019.
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§ 37 Övrig fråga om bevattning av konstgräsplaner
Ärendenummer: Mn 73/2019
Ärendebeskrivning

Sten Lang (MP) ställer en övrig fråga om bevattning av konstgräsplaner samt
om vilka krav som Miljönämnden ställer vid anläggning av nya konstgräsplaner.
Önskan om återkoppling senare under sammanträdet.
Beslut

Frågan besvaras på sittande möte.

§ 38 Övrig fråga om Berglunda deponi
Ärendenummer: Mn 74/2019
Ärendebeskrivning

Tomas Runnqvist (M) ställer en övrig fråga om önskemål om återkoppling vid
näste nämndsammanträde om Berglunda Deponi.
Beslut

Återkoppling görs vid nästkommande nämnd.

§ 39 Övrig fråga om förbud mot kaffekokning i
föreningslokal
Ärendenummer: Mn 75/2019
Ärendebeskrivning

Arne Bergqvist (S) ställer en övrig fråga om förbud mot kaffekokning i
föreninglokal i Ulla Billqvist park.
Beslut

Frågan besvaras på sittande möte.

§ 40 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 155/2018
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 2019-03-01 till 2019-03-31.
Beslutsunderlag

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

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.
Beslut

Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

§ 41 Budgetskrivelse 2020
Ärendenummer: Mn 58/2019
Handläggare: Pär Lindberg
Ärendebeskrivning

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram en budgetskrivelse till 2020. Syftet med
budgetskrivelsen är att skapa en transparent budgetprocess i kommunen och
en likvärdig hantering av nämndernas förutsättningar kommande planperiod.
Miljökontoret har i budgetskrivelsen pekat på de utmaningar och möjligheter
som förvaltningen ser framöver. Utmaningar kopplade till kommunens tillväxt
samt planeringsmässiga utmaningar inom samhällsbyggnadsprocessen lyfts
fram. Där Miljönämndens engagemang växer både inom den taxefinansierade
tillsynen och inom det skattefinansierade samarbetet med andra förvaltningar
och kommunala bolag. Kompetensförsörjning blir sannolikt fortsatt en
utmaning även under 2020. Miljönämnden ligger idag i den kommunala
frontlinjen vad gäller digitala arbetssätt och det gäller att fortsätta med
utvecklingen kommande år. En ekonomi i balans kommer fortsatt vara viktigt
framförallt med ökade kostnader som en följd av flytten till Citypassagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Budgetskrivelse Miljönämnden inför 2020–2022
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar Budgetskrivelse Miljönämnden inför 2020–2022.
2. Budgetskrivelse Miljönämnden inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering
Yrkande

Tomas Runnquist (M), Sara Lundberg (M), Karin Pernefalk (M) yrkar avslag på
beslutspunkt 1. Vid bifall från nämnden på beslutspunkt 1 yrkar Tomas
Runnquist (M), Sara Lundberg (M), Karin Pernefalk (M) bifall för beslutspunkt
2.
Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1. Vid bifall från
nämnden på beslutspunkts 1 yrkar Berit Tedsjö-Winkler (L) bifall för
beslutspunkt 2.
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Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall mot avslag på
beslutspunkt 1 och ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut

1. Miljönämnden antar Budgetskrivelse Miljönämnden inför 2020–2022.
2. Budgetskrivelse Miljönämnden inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering
Reservation

Tomas Runnquist (M), Sara Lundberg (M), Karin Pernefalk (M) reserverar
sig mot beslutet att Miljönämnden antar Budgetskrivelse Miljönämnden inför
2020–2022.
Berith Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig till mot beslutet att Miljönämnden
antar Budgetskrivelse Miljönämnden inför 2020–2022.

§ 42 Revidering av Örebro kommuns taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område
Ärendenummer: Mn 67/2019
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

I september 2018 fattade Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslut om en
ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. I bilaga 2, som redovisar
olika typer av miljöfarliga verksamheter, hade en kod fallit bort och ett skrivfel
noterats vilket påverkar miljönämndens möjligheter att ta ut tillsynsavgifter.
Bilaga 2 till taxan behöver därför justeras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Reviderad bilaga 2 Fasta tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter till Örebro kommuns taxa för tillsyn och prövning enligt
Miljöbalken.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden överlämnar förslag till revidering av bilaga 2 tillhörande
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till
Kommunfullmäktige.
2. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap. 1
§ miljöbalken fastställa föreliggande förslag till revidering av taxebilaga
2.
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3. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att taxan ska gälla från och
med den 1 juli 2019.
Beslut

1. Miljönämnden överlämnar förslag till revidering av bilaga 2 tillhörande
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till
Kommunfullmäktige.
2. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap. 1
§ miljöbalken fastställa föreliggande förslag till revidering av taxebilaga
2.
3. Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att taxan ska gälla från och
med den 1 juli 2019.

§ 43 Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak
och liknande produkter
Ärendenummer: Mn 65/2019
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

I juli träder lagen om tobak och liknande produkter i kraft. Lagen ger bland
annat kommunen i uppdrag att pröva tillstånd för försäljning av tobaksvaror
och utföra tillsyn av handel och partihandel med tobak och liknande produkter.
Prövningen och tillsynen innebär kostnader som kommunen kan finansiera via
avgifter, förutsatt att Kommunfullmäktige antar en taxa för prövning och
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Den nya lagen ersätter tidigare tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter (2019-03-27)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2019-03-27).
2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den nya
taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019.
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Beslut

1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2019-03-27).
2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den nya
taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019.

§ 44 Revidering av Miljönämndens delegationsordning
Ärendenummer: Mn 120/2018
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen
(GDPR). Förordningen innehåller ett kapitel som reglerar den registrerades
rättigheter. För att nämnden i rollen som personuppgiftsansvarig ska kunna
leva upp till förordningens bestämmelser föreslår Miljökontoret att
delegationsordningen uppdateras med elva nya beslutstyper, som alla delegeras
till förvaltningschef. Beslutstyperna är dels sådana som den som är registrerad
kan överklaga i förvaltningsdomstol, dels sådana som rör hantering av
personuppgiftsincidenter.
Beslutsunderlag

Miljönämndens delegationsordning 2019 (Mn 120/2018), reviderad 2019-03-18
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Miljönämnden
– Nämnden godkänner Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad
2019-03-18.
Beslut

– Nämnden godkänner Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad
2019-03-18.

§ 45 Tillsyn av Mera Mera Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid A Bar Bistro
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00013
Ärendebeskrivning

Mera Mera Örebro AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid A Bar & Bistro, Orvar Bergmarks plats 5 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 Nerikes Allehandas granskning av
restaurangägaren XXXXX olika bolag.
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En kontroll hos Skatteverket visar bland annat att Mera Mera i Örebro AB
(559018-8016) inte har betalat moms och arbetsgivaravgifter under tio månader
2018.
Skatteverket har dessutom återkallat bolagets F-skattsedel eftersom det saknas
inkomstdeklaration för beskattningsåret 2016. Bolaget har dessutom fått ett
skattetillägg 2017.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Skatteverkets remissvar Mera Mera Örebro AB
Aktuell skuldbild i Ambitiös Sverige Gods AB
Inkomna fakturor för bemanning
Inlaga från ombudet
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte längre uppfyller lämplighetskravet i 8 kap. 12 §
samma lag.
Beslut

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

§ 46 Tillsyn av xxxxxxx och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid xxxxx
Handläggare: Leif Andersson AlkT xxxxxx
Ärendebeskrivning

xxxxxxx nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid xxxxxx, xxxxxx 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 företaget inte har skickat in
restaurangrapport inom angiven tid. Rapporten ska redovisas senast 2019-0301 men har ännu inte inkommit.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-19
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
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Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.

§ 47 Tillsyn av Creperiet i Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Creperiet Krämaren
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00041
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 att företaget inte har skickat in
restaurangrapport inom angiven tid. Rapporten ska redovisas senast 2019-0301 men inkom, efter flera påminnelser, 2019-03-13.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.

§ 48 Tillsyn av Bilind AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Lana´s kolgrillsbar
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00044
Ärendebeskrivning

Bilind AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Lana´s kolgrillsbar, Storgatan 5 i Örebro.
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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 företaget inte har skickat in
restaurangrapport inom angiven tid. Rapporten ska redovisas senast 2019-0301 men har ännu inte inkommit.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.

§ 49 Tillsyn av Familjen Baryauno AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Pennybridge arms
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00045
Ärendebeskrivning

Familjen Baryauno AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Pennybridge arms, Rudbecksgatan 38 A 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 företaget inte har skickat in
restaurangrapport inom angiven tid. Rapporten ska redovisas senast 2019-0301 men har ännu inte inkommit.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.
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Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i om restaurangrapportering i FoHMFS
2014:5 1 och 2 §§.

§ 50 Ordförande och förvaltning informerar
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling av frågor om delegationsbeslut ang. ärendena:
•
•

M- 2019-1037 Eko stormarknad - Klagomål tobaksförsäljning Märkning
M- 2019-238 Naturreservatet Boglundsängen - Ansökan om dispens
från skyddsföreskrifter

Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
Miljönämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
Beslut

Miljönämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
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