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BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-28

§1
Verksamhetsplan 2013 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(sbf/2012:564)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade verksamhetsplanen och internbudgeten.
Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver de områden som samhällsbyggnadsförvaltningens enheter gemensamt kommer att fokusera på 2013 kopplat till kommunens flerårsplan. Till grund ligger de tre nämndernas ettårsplaner. Miljöoch hälsoskyddsnämndens åtaganden från ettårsplanen (antagen i september
2012) har lagts in i verksamhetsplanen kompletterad med aktiviteter. I flera
fall under aktiviteter hänvisas till planer som tillsynsplan, kontrollplan,
handlingsplan för energieffektivisering och miljöövervakningsplan. Teamen
på miljöenheten har en egen detaljerad aktivitetsplanering och uppföljning
utifrån ovanstående styrdokument.
Personal från miljöenheten deltar och driver miljö- klimat- och energifrågor
i planeringsprojekt i samarbete med förvaltningens enheter. På uppdrag av
kommunledningsförvaltningen drivs klimat- och energirådgivningen, det
statliga energieffektiviseringsstödet, Borgmästaravtalet och Fairtrade City
på enheten. Ett program för övervakning av luft, mark, vatten och nu även
biologiska parameterar upprättas och genomförs årligen.
Uppföljning sker i delårsrapporteringen till nämnden. Information om viktiga frågor sker löpande vid nämndsammanträdena. Indikatorerna i Miljöbarometern kommer att utvecklas och uppdateras fortlöpande.
Till planen bifogas miljöenhetens internbudget i sammandrag för verksamhetsåret.
Yrkande

Mattias Franzén (M) yrkar bifall till miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
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§2
Föreläggande enligt miljöbalken angående begränsad visningstid för ljusskylt vid fastigheten Tegelbruket 1
(sbf/2013:3)
Beslut

Miljö-och hälsoskyddsnämnden beslutar att Dream8s AB med organisationsnummer 5567589725 vidtar följande försiktighetsmått;
•

Ljusskylten på fastigheten Tegelbruket 1 får vara i drift följande tider.
20 augusti-15 maj
Måndag-fredag
Lördag, Söndag-och helgdagar

07.00-20.00
08.00-18.00

16 maj-19 augusti
Alla dagar

07.00-22.00

Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut ska gälla senast 4 veckor efter företaget har tagit del av detta beslut, förutsatt att beslutet inte överklagas.
Bestämmelser som beslutet grundar sig på
- Miljöbalken, 2 kap, 3§, 6§ och 7§ - Allmänna hänsynsreglerna mm
- Miljöbalken, 9 kap 3§ - Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Miljöbalken, 26 kap 9 § - Meddelande av föreläggande mm, proportionalitet
Sammanfattning

Miljöenheten har tagit emot klagomål på ljusstörning från reklamskylt från
boende på Vårby allé 92-94 och Vårby allé 96-98. Skylten mäter ca 70 kvm
och är placerad vid fastigheten Tegelbruket 1 (Botkyrka Handel). Ljusskylten har idag ingen begränsad visningstid, vilket innebär att reklam visas
dygnet runt. Boende anger sig störda av färgskiftningar/blinkningar som
ändras med reklamen i b.la sovrum. Såldes anger klagande att ljuset från
skylten bidrar till insomningsproblem. Miljöenheten har vid två tillfällen
besökt bostäderna vid Vårby allé och bedömer att ljuset från reklamskylten
är en olägenhet enligt miljöbalken och att visningstiden därför behöver begränsas.
Yrkande

Mattias Franzén (M) yrkar återremiss, bilaga.
Propositionsordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår
yrkandet.
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Votering

Votering är begärd och verkställs. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ställer följande voteringsproposition. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej. Voteringen utfaller med 7 jaröster och 4 nejröster. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Mattias Franzén (M) reserverar sig mot röstningen.
Mattias Franzén (M) begär voteringsresultat, vilket medges.
Ja: 7 Nej: 4
Namn

Parti

Röst

Maria Gawell Skog
Elisabeth Nobuoka Nordin
Mattias Franzén
Sven-Arne Lindblom
Anders Gustafzon
Rolf Garneij
Christina Tibblin
Nina Hultqvist
Samira Österberg
Birgit Hellgren
Caroline Blom

S
MP
M
S
S
S
M
TUP
V
FP
KD

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
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§3
Remiss - Nytt idrottspolitiskt program (sbf/2012:557)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-10, som svar på remissen med följande
tillägg:
Nämnderna som ansvarar för verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan på många olika sätt bidra till att uppnå visionen i det idrottspolitiska programmet. Till exempel uppmuntrar vi till fysisk aktivitet genom att
tillhandhålla och underhålla idrottsanläggningar, parker och torgytor, friluftsnatur och gång- och cykelvägar. Vad gäller friluftsnaturen, inte minst
kommunens många naturreservat, är dokumentet Botkyrkas Gröna Värden
en viktig utgångspunkt.
För närvarande pågår också ett arbete med ett parkprogram. Kommunens
parkmiljöer och den fantastiska bostadsnära naturen ska lyftas fram. I detta
sammanhang kan också nämnas att träningsutrustning för äldre numera
finns med i alla parkförnyelser. Trygghet och tillgänglighet är vägledande
vid förnyelse och underhåll av offentliga miljöer, oavsett om det handlar om
bättre skyltning, ny belysning eller något annat.
Det idrottspolitiska perspektivet som tar sig uttryck i programmet är viktigt
av många skäl; för välbefinnande och folkhälsa liksom för miljö och klimat
– lokalt och globalt. Till exempel ger bra cykelvägar förutsättningar för arbetspendling såväl som att ta cykeln till idrottsaktiviteter. I nämndernas fortsatta arbete fullföljer vi synsättet att vi inom våra ansvarsområden ska uppmuntra till fysisk aktivitet, att detta ska möta behoven hos alla åldrar och
göras med ett jämställdhetsperspektiv.
För det idrottspolitiska programmet ska få genomslag krävs samverkan
inom och mellan förvaltningarna. Innehållet i programmet behöver integreras i det dagliga arbetet på varje förvaltning.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser att så många av kommuninvånarna som
möjligt ska ges möjlighet att idrotta inom kommunen. Det innebär bl a att de
tre nämnderna var och en på sitt sätt ser till att motionsspår och andra ställen
där spontanidrott utövas, exempelvis parker och naturområden, underhålls
så att dessa går att använda på ett ändamålsenligt sätt.
På våra skolor finns möjlighet att ägna sig både åt inomhus- och utomhusaktiviteter, efter skoltid kan även andra kommuninvånare ha tillgång dit.
Idrottsanläggningar ska vara säkra och trygga platser med god tillgänglighet
även för funktionshindrade, och detta är viktigt, men kan innebära att medel
måste avsättas för ombyggnader av vissa anläggningar.
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Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har översänt remissen ”Nytt idrottspolitiskt program” till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
I remissen önskar kultur- och fritidsnämnden att nämnderna tar ställning till
följande frågeställningar:
•

På vilket sätt kan er nämnds ansvarsområden bidra till att uppnå visionen "Botkyrkaborna engagerar sig och berikar sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion?"

•

Ställer ni upp på formuleringen under rubriken samverkan: "Kommunens interna samverkan konkretiseras i gemensamma uppdrag och
fasta mötesstrukturer för att få önskad effekt"?

•

Hur kan i så fall en sådan kommunal samverkan se ut för att bli effektiv?

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2012-12-10.
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§4
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Tf miljöchef Ingrid Molander informerade om medarbetarenkäten som gav
bra resultat med höga poäng. Vidare gavs information om två remisser som
inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ordföranden Maria Gawell
Skog har skrivit under dessa yttranden då vi ej fått dessa detaljplaner i tid
från samhällsbyggnadsförvaltningen. De två yttranden gällde detaljplan för
område vid Rågången samt detaljplan för Sandstugan. Tf miljöchef Ingrid
Molander redogjorde för dessa ärenden samt att de finns tillgängliga på
Botkyrka kommuns hemsida under fliken Bo & bygga.
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§5
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2012-11-15—2013-01-08.
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