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§7
Medborgarförslag - Stora sopkärl i stället för återvinningsstationer (sbf/2015:384)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avvisar medborgarförslaget och skickar
yttrandet till SRV för kännedom.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska yttra sig över medborgarförslaget att
boenden i området kring Lugnets väg ska få SRV återvinning ABs (SRV)
Sorterahemma-kärl till en reducerad kostnad istället för att en ny återvinningsstation anläggs. Miljöenheten har lämnat följande yttrande över förslaget.
Det är viktigt att skilja på det avfallslag som kommunen är skyldig att samla
in enligt 15 kap. 8 § i miljöbalken och det som regleras av producentansvaret enligt miljöbalken 15 kap. 6 §. De avfallsslag som medborgarförslaget
avser är reglerade under producentansvaret.
Producentansvaret innebär att producenterna av vissa avfallsslag t.ex. tidningar och förpackningar är skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumenternas slutanvändning. Producenterna behöver enligt miljöbalken 15
kap. 7a § vara anslutna till ett insamlingssystem. För förpackningar och tidningar är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som driver insamlingssystemet i form av återvinningsstationer.
SRV står för insamlingen av de avfall som kommunen är skyldig att samla
in. För sådant avfall är det lagstadgat att avgifterna inte får vara större än
kostnaderna för insamlingen och omhändertagandet. Sorterahemma-kärlen
är en tjänst utöver detta och SRV är således fria att själva bestämma avgiften för tjänsten. Kommunen kan inte påverka avgifterna för de tjänster SRV
erbjuder utöver den kommunala renhållningsskyldigheten.
Miljöenhetens förslag till beslut är att medborgarförslaget avstyrks med
hänvisning till att kommunen inte har rådighet i frågan.
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§8
Medborgarförslag - Ställ ut kvastar och hinkar vid Stendalsbadets badbryggor (sbf/2015:381)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget samt beslutar
att tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen arbeta för att hitta en
långsiktig lösning.
Sammanfattning
Förslagslämnaren vill att kommunen ska ställa ut städredskap på Stendalsbadet för att på så sätt underlätta för badgästerna att själva städa av bryggan.
Miljöenheten yrkar, i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen, avslag
på den del av medborgarförslaget som handlar om att sätta ut kvastar och
hinkar.
Miljöenheten föreslår att tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen
får i uppdrag att arbeta för en långsiktig lösning för att skapa rena och trevliga badbryggor
Ärendet
Förslaggställaren beskriver att bryggan samt flotten vid Stendalsbadet ofta
är fullt av fågelbajs. För att på ett enkelt sätt lösa denna fråga föreslås att
kommunen ska ställa ut städredskap på Stendalsbadet för att på så sätt underlätta för badgästerna att själva städa av bryggan från fågelbajs när det behövs.
Avföring från fåglar är ett vanligt problem vid kommunens badplatser. Personal från kultur- och Fritidsförvaltningen genomför dagliga tillsyner av anläggningarna från den 15 maj till den 15 september. Denna översyn innebär
att man ser över bryggornas status, tömmer papperskorgar, säkerställer att
livboj hänger kvar, städar badplatsen samt tar bort fågelbajs.
När det gäller städning av fågelbajs är det viktigt att upprätthålla en bra vattenkvalitet vid baden. Det har tidigare somrar rapporterats att vattenkvalitén
påverkats av fågelbajs och mätningar närmat sig gränsen för tillåtna värden.
För att upprätthålla en god vattenkvalité krävs att man borstar upp och lägger avföringen i en säck eller en behållare. Detta är den metod som personalen använder sig av vid städning av bryggor och flotte.
I dialog med kultur och fritidsförvaltningen har miljöenheten kommit fram
till att även om förslagets anda är positiv, så är risken alltför stor att medborgare inte skulle genomföra städning enligt det sätt som krävs för att upprätthålla god vattenkvalité. Därmed avslås detta medborgarförslag.
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§9
Årsredovisning för 2015, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsredovisning
för verksamhetsåret 2015 samt:
Begär att driftmedel om 500 tkr överförs till 2016. Medlen avser två projekt, Vinnovaprojektet ”Växthus i miljonprogramsområden” och Vattenprogrammet för Botkyrka kommun.
Sammanfattning

I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet, med inriktning på att
kommentera viktiga förändringar eller avvikelser i relation till ettårsplanens
driftbudget. Vidare görs en uppföljning av de åtaganden som finns formulerade i ettårsplan.
Den ekonomiska uppföljningen visar att miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter har ett positivt budgetutfall på 522 tkr 2015. Av dessa begärs
en ombudgetering av 500 tkr som innefattar:
200 tkr för Vinnovaprojektet ”Växthus i miljonprogramsområden”. Anledningen är att tidplanen i projektet är förskjuten. Beslut från Vinnova
meddelades först i slutet av maj 2015 och beslut om medgivande från
kommunstyrelsen om utökning av medfinansiering av ram, 200 tkr, för projektkoordination kom i oktober. Det innebär att extra arbetsinsatser behöver
sättas in 2016 för att arbeta ikapp tidplanen. Därför anhålles att 200 tkr ska
ombudgeteras till 2016 och användas till att förstärka personalresurser.
Vinnova har underrättats om att projektet kommer att förskjutas.
300 tkr för Vattenprogrammet. Det håller enligt uppdrag från kommunfullmäktige på att tas fram. En upphandling av konsult har pågått under hösten för att ta fram underlag för vattenprogrammet. Upphandlingen har gått
mycket långsamt pga. dåligt gensvar från konsult inom ramavtal för tekniska konsulter. Kontakt med konsult togs och förslag till uppdragsbeskrivning skickades den 22 september. Offert inkom en månad för sent, 13 november istället för 16 oktober som var det datum vi önskade att svar skulle
inkomma. Innehållet i offerten motsvarade inte våra förväntningar.
Kontakt togs då med upphandlingsenheten som granskade ramavtalet och
kom fram till att vår förfrågan inte med självklarhet kunde sägas rymmas
inom ramavtalet. Upphandlingen avbröts och en direktupphandling gjordes
istället med stöd av upphandlingsenheten. Offertförfrågan skickades ut
2015-11-24 till 3 olika konsulter, där vi bad om offertsvar senast 2015-1210. Detta innebar att arbetet kommer att utföras 2016 istället för 2015, vilket gör att vi begär ombudgetering av 300 tkr.
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§ 10
Internbudget för 2016, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade
internbudget 2016. Beslutet ersätter tidigare beslut § 1, antaget i miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2016-01-25.
Sammanfattning

Nämnden fattade 2016-01-25 beslut om att fastställa internbudget 2016.
Beslutet baserade sig på information som har visat sig vara felaktig. Nu har
nämnden fått ny information som gör att beslutet ändras. Nämndens ram har
legat stilla under många år men justeras nu för att täcka kostnaderna för att
kunna upprätthålla en bra kvalitet i nämndarbetet. I enlighet med detta innebär nytt förslag till budget 2016 att nämnden får ett tillskott på 50tkr. För att
finansiera detta inom ram tvingas nämnden göra en neddragning av projektet Botkyrkas Gröna Värden, inom natur- och miljöanalysramen, med
motsvarande 50 tkr.
Internbudget 2016 innebär en utökad ram med uppräkning för pris och löneuppräkning, på ca 0,4 miljoner kronor. Samtidigt har budgeten dragits ner
med ett effektiviseringskrav på 0,1 miljoner kronor. Ramen har utökats efter
att det operativa klimatarbetet har lagts på nämnden. Ramen har också utökats för 2016 med extra medel från kommunstyrelsen för medfinansiering
av Vinnovaprojektet. Samtidigt minskar intäkterna, eftersom kostnaderna
för klimatarbetet inte längre debiteras kommunledningen. Totalt uppgår
ramen till 13,9 miljoner kronor netto. Kostnaderna för nämnden är inräknade. Största andelen av kostnaderna utgörs av löner.

Tkr

Intäkter (+)
Kostnader (-)
Netto (+/-)

Budget 2015

Budget 2016

Förändring
2014-2015

6 550

5 600

-950

-18 149

-19 534

--1385

-11 599

-13 934

-2335
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Internbudgeten fördelas på miljöenhetens olika team. Kostnader och intäkter kan
placeras något olika mellan åren mellan teamen beroende på t ex under vilket team
personal är placerad. Nedan finns en redovisning hur kostnader och intäkter fördelar sig mellan teamen. Natur- och miljöanalysteamets kostnader ökar, och intäkterna minskar. Det beror på att personalkostnaderna nu ligger i ramen, och debiteras
inte kommunledningen.

Internbudget miljö och hälsoskyddsnämnden 2016

Tkr

2015 Budget

2016 Budget

Förändring 2015-2016
Intäkter

Intäkter
Nämndens kostnader

Kostnader

Netto

Intäkter

Kostnader

Kostnader

Netto

Netto

0

-474

-474

0

-524

-524

0

-50

-50

300

-4630

-4330

50

-4352

-4302

-250

278

28

Miljö och hälsoskydd

2650

-4036

-1386

2800

-4331

-1531

150

-295

-145

Livsmedel

2250

-2809

-559

2250

-2890

-640

0

-81

-81

Natur och miljöanalys

1350

-4480

-3130

500

-5559

-5059

-850

-1079

-1929

0

-1720

-1720

0

-1878

-1878

0

-158

-158

-18149 -11599

5600

-19534

-13934

-950

-1385

-2335

Gemensam verksamhet

Naturskola
Total nämnd

6550
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§ 11
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Miljöutredare Jessica Nyberg informerade om Earth Hour som äger rum
den 19 mars. En global klimatmanifestation som startade 2007 och som
Botkyrka kommun uppmärksammat sedan 2010.
Miljöingenjör Alexsandra Hellstén redogjorde för vad som hänt i ärendet
gällande Sandsborgs motorbana. Skrivelse är sänt via e-post till samtliga ledamöter i nämnden för kännedom. Efter konsultation med jurist är skrivelsen skickad till länsstyrelsen där nu ärendet ligger för avgörande. Det är
länsstyrelsen som nu beslutar i ärendet. Ärendet har krävt mycket tid för
handläggare inom miljöenheten och nämnden beslutade att nu ligger ärendet
tills vidare helt och hållet hos länsstyrelsen.
Livsmedelsinspektör Anna-Lena Storfeldt och miljö- och hälsoskyddsinspektör Matilda Hermansson informerade om kampanjer som genomförts
under 2015 gällande livsmedel samt om kampanjer som genomförts under
2015 gällande miljö- och hälsoskydd.
Miljöchef Ingrid Molander informerade om resultatet av tillsynskampanjen
på inomhusmiljön i skolorna som genomförts 2014-2015.
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§ 12
Anmälningsärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på: Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden – Förslag till detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge
19:282), Tullinge, Botkyrka kommun, 2016-01-18.

8[10]

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-22

§ 13
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2016-01-07—2016-02-03.
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§ 14
Energi- och klimatrådgivning 2016 (sbf/2015:480)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar aktivitetsplanen med mål.
Sammanfattning
Botkyrka kommun har sökt stöd hos Energimyndigheten inom programmet
Energi- och klimatrådgivning 2016, liksom tidigare år. Energimyndigheten
har beslutat att bevilja stöd. I ansökan skulle mål och genomförande av aktiviteter för året redovisas. Dessa redovisas i ett sammanfattande dokument
som bilaga. De planerade aktiviteterna plockas till stor del från den verksamhetplan som samarbetet Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen tagit fram. Verksamhetsplanen har antagits både i dess referensgrupp och i styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Enligt Energimyndighetens Riktlinjer EKR avseende bidrag, 2014-11-18,
ska kommuner som erhåller stödet bl a årligen upprätta en verksamhetsplan
med planerade aktiviteter vilken ska antas i politisk nämnd.
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