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BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-23

§ 17
Medborgarförslag - Stöd Södertälje katthem (sbf/2011:778)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att Botkyrka kommun antingen ska anordna nya lokaler för
Södertälje katthem eller regelbundet ge katthemmet ekonomiskt stöd.
Förslagsställaren beskriver att katter som är i nöd och i behov av hjälp tidigare har kunnat omhändertas vid Södertälje katthem och att deras verksamhet nu kan vara hotad.
Yttrande

Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Stockholms län så var det ungefär 60
stycken katter i Botkyrka kommun som var i behov av omplacering efter
omhändertagande under åren 2009 till 2011. Enligt uppgift från ansvarig på
Södertälje katthem tar de årligen emot omkring tio stycken katter från Botkyrka kommun och från Södertälje tar de emot mellan 200 och 300 katter.
Det innebär att majoriteten av de katter som omhändertas i Botkyrka kommun inte placeras på Södertälje katthem. Inom Stockholms län finns det i
dagsläget omkring 15 stycken katthem som tar emot och tar hand om katter
i nöd.
Att ge kommunal finansiering till denna typ av verksamhet är frivilligt men
det förutsätter att angelägenheten är av allmänt intresse och har anknytning
till kommunens medborgare eller kommunens geografiska område (2 kap. 1
§ kommunallagen (1991:900)). Mot bakgrund av att det är ett relativt litet
antal katter från Botkyrka kommun som omhändertas vid Södertälje katthem, samt med beaktande av att det totalt sett finns omkring 15 katthem i
Stockholms län, anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte att ett genomförande av stödinsatserna i enlighet med medborgarförslaget kan anses vara
av allmänt intresse för Botkyrka kommun.
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§ 18
Medborgarförslag - Katthem i Botkyrka (sbf/2012:82)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag angående ett katthem i Botkyrka kommun. Förslagsställaren önskar att det någonstans i Botkyrka kommun ska finnas ett seriöst katthem,
där det säkerställs att katterna har en bra tillvaro. De katter som föreslås
lämnas här är de som är hemlösa, bortsprungna eller som av annan anledning inte kan bo kvar hos sina ägare. Förslagsställaren önskar att kommunen ska skapa förutsättning för att starta upp ett katthem. Stöd ska kommunen ge genom information om lämplig lokalisering och eventuellt bistå med
en ändamålsenlig lokal. Vidare beskriver förslagsställaren att ett katthem i
kommunen skulle kunna skapa praktikplatser för veterinärstudenter, personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas eller för personer med olika
typer av funktionsnedsättning.
Yttrande

Statistiken för de tre senaste åren över omhändertagna katter i Botkyrka
kommun ser enligt uppgift ifrån Länsstyrelsen i Stockholms län ut som följer:
-

År 2009 omhändertogs ca 14 stycken
År 2010 omhändertogs ca 215 stycken
År 2011 omhändertogs 10 stycken

År 2010 var antalet omhändertagna katter betydligt större än de andra åren.
Totalt avlivades 178 stycken av de omhändertagna katterna på grund av att
de var i för dåligt skick.
Enligt uppgifter hämtade ifrån miljöenhetens ärendehanteringssystem
(Ecos) så var det totalt 9 stycken klagomål på misskötsel av katter eller liknande under åren 2007 och 2008. I inget av ärendena var katterna misskötta
och i behov av att omhändertas.
I Stockholms län finns det i dagsläget minst 15 stycken katthem som tar
hand om katter i nöd och vid dem kan katter från Botkyrka omhändertas.
Den aktuella verksamheten är av ett slag som normalt inte anses falla kommunens ansvarsområde. Om privatpersoner eller företag tar initiativ till att
starta upp ett katthem inom kommunen är verksamhetsutövaren välkommen
att ta kontakt med kommunen för vägledning och råd, vad gäller bestämmelser för en sådan etablering.
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§ 19
Information om sanering av förorenat område på fastigheten Kagghamra 7:1, Grödinge (sbf/2010:130)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

På fastigheten Kagghamra 7:1 vid Kaggfjärden i Botkyrkas sydostligaste del
finns ett område som är kraftigt förorenat av metaller, framför allt av arsenik. Föroreningarna uppkom dels i slutet av 1800-talet, då ett skeppsvarv
fanns på platsen, och dels under 1930- och 40-talen då en impregneringsverksamhet fanns på samma plats.
Länsstyrelsen har låtit göra en s. k. ansvarsutredning för att klarlägga var det
juridiska ansvaret för föroreningarna ligger. Eftersom ingen juridiskt ansvarig har kunnat pekas ut har kommunen agerat huvudman för den miljötekniska undersökning (huvudstudie) som gjorts i området. Statliga medel från
Naturvårdsverket har bekostat undersökningen. Undersökningar och åtgärder får inte utföras av miljö- och hälsoskyddsnämnden eftersom denna
nämnd har tillsyn över saneringsarbetet. Istället har samhällsbyggnadsnämnden via stadsbyggnadsenheten agerat huvudman i projektet.
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§ 20
Rapport Luftföroreningar i Botkyrka kommun mätdata 2011
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av föreliggande rapport i ärendet upprättad av miljöutredare Dan Arvidsson.
Sammanfattning
Under år 2011 genomfördes kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i Alby av kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och partiklar (PM10). Mätningar av kvävedioxid genomfördes
också under februari månad i Fittja, Tullinge, Tumba och Grödinge.
Året inleddes med vinterväder och en riktigt kall februari. Snön låg kvar en bra bit in i mars.
Den milda våren följdes av relativt varmt väder i juni och juli. Juli blev mycket torr. Förhösten var varm och fuktig, men november var nederbördsfattig och december var betydligt
varmare jämfört med åren 1993-2010. Vindar från sydväst dominerade under året med avsaknad av längre vindstilla perioder.
Halterna av kvävedioxid var lägre än föregående år. Trots det överskred miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa i Alby. Dygnsmedelvärdet överskreds, men timmedelvärdet, och årsmedelvärdet klarades. Mätningarna visar att när vädret är lugnt och temperaturen låg uppmäts höga halter av kvävedioxid. I Alby överskreds miljökvalitetsmålet för
högsta timmedelvärde och det för årsmedelvärdet. På övriga mätplatser i kommunen var
medelhalten i februari betydligt lägre än i Alby.
Miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet för svaveldioxid bedöms klaras.
Halterna år 2011 var i nivå med föregående år. Miljökvalitetsnormen för marknära ozon för
skydd av hälsa klarades i Alby 2011. Således klarades även miljökvalitetsmålet, delmålet
för marknära ozon (som är det samma som ovan nämnda).
Även halterna av partiklar var i samma nivå som året innan. Miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet för partiklar, PM10, klarades i Alby under perioden.
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§ 21
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över förslag till
flerårsplan 2013 - 2016 (sbf/2012:166)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över förslag till flerårsplan 2013-2016.
(M) deltar ej i beslutet.
(FP) deltar ej i beslutet.
(KD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sin begäran om utökning av ramen med en miljon kronor bestående av en tjänst för praktiskt naturvård och
tillhörande driftbudget. I och med inrättandet av Lida och Vinterskogens naturreservat samt kommunfullmäktiges beslut att anta naturvårdsprogrammet
Botkyrkas gröna värden, har behovet av skötsel och förväntningarna från
allmänheten på natur- och friluftsupplevelser ökat. Om man vill profilera
naturen som ett upplevelsevärde i kommunen, är det viktigt att verkligheten
motsvarar förväntningarna. Finansieringen för den praktiska naturvårdsförvaltningen är nu otydlig och konkurrerar med skötsel av tätortsnära skog
och parkmark när det gäller drift, investeringar och periodiskt underhåll. De
naturvårdsåtgärder som pekas ut i Botkyrkas gröna värden har därmed inga
riktade medel vilket medför stor risk för att de inte kommer till stånd. Det
gäller kontinuerligt underhåll och skötsel av våra ängs- och hagmarker,
våtmarker, naturområden och kulturminnen, både för mark som kommunen
äger och privat ägd mark. Tjänsten behövs för att samordna insatserna, visst
utförande och till kommunikation med medborgarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 2012-04-23.
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§ 22
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Tf miljöchef Ingrid Molander informerade om att miljöenheten anställt två
vikarierande livsmedelsinspektörer samt att ytterligare en rekrytering är på
gång.
Vidare informerade Ingrid om att en remiss inkommit från Havs- och vattenmyndigheten, om nya föreskrifter om badvatten och allmänna råd. I de
nya föreskrifterna har det tagits fram enhetliga symboler för klassificering
och avrådan för bad som kan sättas upp vid badplatserna. Botkyrka kommun ser positivt på de nya föreskrifterna, och i övrigt har Botkyrka kommun inte några synpunkter på det remitterade förslaget.
Nytt provfiske i Tullingesjön har gjorts vad gäller PFOS, resultatet är ännu
inte färdigt.
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§ 23
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2012-03-01—2012-04-03.
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