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§ 31
Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara
medborgarförslag - Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden återremitterar ärendet till kommunstyrelsen
med motivationen att ärendet inte faller inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område då frågan regleras i de allmänna ordningsföreskrifterna.
Sammanfattning

Jessica Nordwester väckte den 29 december 2015 medborgarförslaget att
förbjuda fyrverkerier för privatpersoner och att Botkyrka kommun istället
borde anordna en fyrverkerishow vid 12 slaget på nyår.
Jessica framhäver att många djur och människor lider under nyåret och att
fyrverkerierna medför spridning av tungmetaller och nedskräpning.
Fyrverkerier regleras i de kommunala ordningsföreskrifterna för Botkyrka
kommun och faller inte inom miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente.
Med hänvisning till tidigare beslut sbf/2014:103 gällande förbud mot raketer
i tätbebyggt område bör detta ärende återremiteras till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning

Ronnie Anderson (V) anför följande till protokollet:
Jag tycker att det är synd att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte uttrycker
en åsikt om fyrverkerianvändningen. Den är verkligen miljö- och hälsofarlig
för både djur och människor (speciellt barn). Dessutom används en mängd
farliga kemikalier vid tillverkningen av fyrverkeripjäserna. Jag håller i sak
med det som står i medborgarförslaget.
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§ 32
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Miljöchef Ingrid Molander informerade om Fältbussens aktiviteter som ägt
rum under sommaren, hälsoskyddsteamets kampanj om skärande och stickande verksamhet (fotvård, ackupunktur etc) samt om badvattenproverna
som tagits (alla har varit tjänliga i år).
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§ 33
Anmälningsärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28, § 75, Mål och budget
2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257).
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28, § 73, Kommunens årsredovisning (KS/2016:235).
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28, § 74, Ombudgeteringar
från 2015 till 2016 (KS/2016:202).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-05-03, Remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden – Bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning i Stockholms län (sbf/2016:180).
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-26, § 114, Svar på motion
– Angående FN:s barnkonvention (S).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-06-23, Remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden – Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.
Länsstyrelsens beslut gällande överklaganden av ett beslut angående anmälan om motorcrossverksamhet på fastigheten Stora Uringe 3:1.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-07-27, Remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden – Detaljplan för Ädelstenen 1 samt del av Tumba
7:206, plannr 11-31.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-07-27, Remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden – Detaljplan för Bronsugnen 12 i Hallunda, plannr 5458.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-07-12, Remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden – Detaljplan för Gullvivans förskola (Frigg 3) i Hallunda.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-07-12, Remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden – Detaljplan för Opalens förskola (Opalen 3) i
Storvreten.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-07-12, Remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden – Detaljplan för Vallmons förskola (Idun 6) i Hallunda.
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Information om beslut i S+V+MP-gruppen 2016-08-17, om att inte överklaga domen om tillstånd till Kagghamra hamn, samt Dom 2016-06-07, mål
nr M 4462-15 från Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
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§ 34
Delegationslista
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2016-05-04—2016-08-10.
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§ 35
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 201608-01 som kommunens yttrande till Vattenmyndigheten.
Yttrandet

Kommunledningsförvaltningen har överlåtit åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att svara för kommunens räkning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är ett rimligt förslag att riktvärdet för PFAS (summa 11) i grundvatten sätts till 90 ng/l vatten och att
utgångspunkt att vända uppåtgående trend sätts till 10 ng/l vatten.
Detta följer Vattenmyndighetens tidigare praxis att fastställa miljökvalitetsnormer i form av generella riktvärden för grundvatten och utgångspunkter
för att vända trender utifrån Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt
dricksvatten.
Ärendet

Enligt Sveriges geologiska undersökningars föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU FS 2013:2) ska Vattenmyndigheterna fastställa miljökvalitetsnormer i form av riktvärden för
grundvatten för förorenande ämnen eller indikatorer som vid kartläggning
och analys föranlett bedömningen att grundvattenförekomsten är utsatt för
risk att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus. Det har tidigare inte funnits några riktvärden eller värden för utgångspunkt att vända
uppåtgående trend i dessa föreskrifter, då kunskapsläget om PFASsubstanser har varit bristfällig.
Vattendelegationerna förväntas under hösten ta fram ett inriktningsbeslut
om vilka halter som ska användas för höstens statusklassificering och riskbedömning. Resultaten och halterna kommer att samrådas i samband med
övrigt material mellan 1 nov 2017 – 1 maj 2018 och beslutas i december
2018.
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§ 36
Miljö- och hälsoskyddsnämndens Mål och budget 2017
med plan 2018-2020
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar ”Mål och budget 2017 med plan för
2018-2020” med tillhörande bilagor 3 och 4a-4f.
Sammanfattning

Den 17 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny budget- och uppföljningsprocess.
Den nya processen innebär att nuvarande flerårsplan och ettårsplan ersätts
med ett budgetdokument som innehåller mål och budget för 2017 och en
plan 2018-2020.
Nämnderna ska arbeta med att ta fram nämndmål som visar vad nämnden
ska göra för att leva upp till fullmäktigemålen, analysera de preliminära
budgetramarna och redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar.
Under september och oktober arbetar budgetberedningen fram förslag till
”Mål och budget 2017 med plan 2018-2020” som sedan fastställs av kommunstyrelsen i oktober och av kommunfullmäktige i november.
Arbetet med att införa ett processorienterat arbetssätt i organisationen har
inletts. Parallellt med detta kommer en översyn av kommunfullmäktiges
målstyrning att ske. Som ett första steg har inför 2017 knutits fullmäktiges
nuvarande mål till de huvudprocesser som kommundirektörens ledningsgrupp arbetat fram istället för till nuvarande målområden. Huvudprocesserna framgår i dokumentet under respektive flerårsplanemål.
I bilaga3 har nämndernas budgetram räknats upp varje år för volymförändringar utifrån kommunens befolkningsprognos samt för pris- och löneökningar.
Budgetramarna har i förekommande fall reducerats för medel av tillfällig
karaktär som nämnder har fått under tidigare år. För nämnden har de tillfälliga medel som getts för framtagande av vattenprogrammet räknats bort från
2017, och de medel som ges från kommunstyrelsen till Vinnovaprojektet
har räknats ned enligt beslut om medgivande av medel som står till kommunstyrelsens förfogande.
Till bilaga 3 har nämnden möjlighet att ge förslag till ytterligare justeringar.
Förslag till justeringar finns i de sex bilagorna 4a-4f. Förslagen innebär förstärkning av tillsynen enligt miljöbalken, förstärkning av klimatarbetet, tillfälliga medel för konvertering av verksamhetssystemet ECOS, förstärkning
av naturvården, tillfälliga medel för framtagande av ett miljöprogram för
kommunen, och förstärkning av framtida samordning och genomförande av
vattenprogrammet.
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§ 37
Yttrande över motion avseende en proaktiv tillsyn av våra
strandskyddsområden (M)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Bakgrund
Mattias Franzén, Moderaterna, har lagt en motion som föreslår kommunfullmäktige:
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur man skulle kunna arbeta med en aktiv tillsyn av strandskyddsområdena – för att uppfylla riktlinjerna från Naturvårdsverket
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att därefter ta fram en
konsekvensbeskrivning för kostnaden och personella resurser för att efterfölja en sådan handlingsplan
Ärendet har sänts på remiss för yttrande från kommunstyrelsen till miljöoch hälsoskyddsnämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
snarast efter nämndens sammanträde den 29 augusti 2016.
Motionären framför att sedan den 1 juli 2009 har kommunerna ansvar för
den operativa tillsynen i strandskyddade områden för att bevaka att fastighetsägare med fler följer strandskyddsbestämmelserna. Som bilaga till motionen finns utdrag ur Naturvårdsverkets handbok 2009:4, utgåva 2, ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” som tagits fram i samarbete med Boverket. I handboken förordas att tillsynen gärna kan bedrivas
som tillsynskampanjer samt genom informationsblad och annonsering. Enligt motionärens vetskap bedriver kommunen idag ingen proaktiv tillsyn av
strandskyddet, och anser att tillsynen inte är i linje med Naturvårdsverkets
vägledning. Detta gör att kommunens tillsyn av strandskyddet i nuläget inte
är tillfredsställande.
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§ 38
Yttrande över motion om att bevara ängarna och den biologiska
mångfalden i Botkyrka (KD)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Bakgrund

Kristdemokraterna har lagt en motion, daterad 2016-04-28, där det föreslås
kommunfullmäktige:
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten för en
utökning av ängsmark genom att fler ytor kan skötas som äng istället för
gräsmatta.
Ärendet har sänts på remiss för yttrande från kommunstyrelsen till
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
snarast efter nämndens sammanträde den 29 augusti 2016.
Motionsförfattarna framför att arealen ängsmark har minskat drastiskt under
de senaste 100 åren, den var mer än 1.000.000 hektar i slutet av 1800-talet
men är idag cirka 7.000 hektar. Det har bidragit till att humlor, vilda bin och
andra vilda pollinatörer kraftigt minskat.




Att sköta ett antal av kommunens gräsmattor som äng skulle medföra fler
fördelar som att:
Gynna den biologiska mångfalden, bland annat slåttergynnade växter och vilda pollinatörer
Vara arbetsbesparande, bränslebesparande och billigare i drift
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§ 39
Yttrande över remiss - ”Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige
(SOU 2016:22)”
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar yttrandet daterat 2016-08-10
till Miljö- och energidepartementet som kommunens svar på remiss ”Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i
Sverige (SOU 2016:22)”.
Sammanfattning
Botkyrka kommun har fått utredningen ”Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige (SOU 2016:22)” på
remiss från Miljö- och energidepartementet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått uppdraget att besvara remissen för kommunens räkning.
Utredningens uppdrag har varit att analysera och ge förslag på hur direktiv
(EU) 2015/412 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade
organismer inom sina territorier kan genomföras. Utredningen förslår bland
annat att regeringen ska ges bemyndiganden att avgöra om en genetisk modifierad växt ska förbjudas.
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