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Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara medborgarförslag som uppmanar till införande av kopplingstvång för
hundar i Lida naturreservat
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tackar för förslaget och anser att medborgarförslaget är besvarat.
Miljöenhetens sammanfattade bedömning
Miljöenheten bedömer att nuvarande hänvisning till § 15 i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun och till § 16 i Lag om tillsyn av
katter och hundar (2007:1150) är tillräcklig för att reglera tillsynen av hundar
i Lida naturreservat. För både de lokala ordningsföreskrifterna och lag om
tillsyn över hundar och katter har polisen tillsynsansvaret.
Miljöenheten bedömer dock att informations- och andra tillsynsåtgärder behöver vidtas av miljöenheten för att säkra att reglerna i kommunens allmänna
lokala ordningsföreskrifter och i lagen om tillsyn av hundar och katter följs
på ett tillfredsställande sätt i Lida naturreservat. En åtgärd kommer att vara
att miljöenheten sätter upp skyltar om kopplingstvång invid markerade motionsspår i reservatet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten
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Referens

Mottagare

Britta Ahlgren

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara
medborgarförslag som uppmanar till införande av kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.
Miljöenhetens sammanfattade bedömning

Miljöenheten bedömer att nuvarande hänvisning till § 15 i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun och till § 16 i Lag om tillsyn av
katter och hundar (2007:1150) är tillräcklig för att reglera tillsynen av hundar i
Lida naturreservat. För både de lokala ordningsföreskrifterna och lag om tillsyn över hundar och katter har polisen tillsynsansvaret.
Miljöenheten bedömer dock att informations- och andra tillsyns-åtgärder behöver vidtas av miljöenheten för att säkra att reglerna i kommunens allmänna
lokala ordningsföreskrifter och i lagen om tillsyn av hundar och katter följs på
ett tillfredsställande sätt i Lida naturreservat. En åtgärd kommer att vara att
miljöenheten sätter upp skyltar om kopplingstvång invid markerade motionsspår i reservatet.
Beskrivning
Medborgarförslag: Inför kopplingstvång i Lida naturreservat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag som
framför yrkande om att kopplingstvång för hundar ska råda vid alla tider på
dygnet och under alla årstider i Lida naturreservat.
Som skäl till kopplingstvång framför förslagsställaren att hon:
 ofta ser hundar som springer i eller invid motionsspåren utan hundägarens tillsyn och att hon och andra besökare upplever det som skrämmande, och att det stör det vilda djur- och fågellivet.
 i sin boendemiljö ofta ser rådjur, men att hon aldrig har sett några i
Lida naturreservat. Hon antar att betydligt fler rådjur skulle befinna sig
i reservatet om det inte vore för det stora antalet lösspringande hundar i
reservatet.
Förslagsställaren skriver:
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Lida naturreservat är kommunens mest besökta reservat. Reservat har ett rikt
naturliv och höga naturvärden. Många hundägare i kommunen besöker reservatet för att rasta sina hundar. Koppeltvång för hundar gäller inom friluftsgårdens närområde (enligt kartbilaga till kommunens ordningsföreskrifter
samt till reservatskartan) och på alla markerade leder och skidspår. I övriga
delar av naturreservatet ska hundar hållas i koppel eller under sådan tillsyn så
att de inte stör eller förföljer vilda djur och fåglar.
Dessvärre efterföljs inte dessa regler av de flesta hundägare som besöker
reservatet. Ofta när jag springer i spåren eller åker skidor ser jag hundar som
inte är under hundägarens tillsyn. Det kan antingen vara lösa hundar på spåren eller i skogen intill spåren. Detta skrämmer mig samt andra besökare av
reservatet. Detta förhindrar också mig att vilja springa i spåren eller åka skidor när jag är ensam. Detta stör också det vilda djur- och fågellivet. Antalet
hundägare i reservatet ökar årligen och tyvärr med detta, enligt min uppfattning, även antalet lösspringande hundar. Jag bor i närheten av reservatet och
även i närheten av ett annat naturområde i Tullinge. I min närmiljö ser jag
ofta rådjur röra sig, vilket jag aldrig har sett i reservatet. Jag anar starkt att
betydligt fler rådjur skulle befinna sig i reservatet om det inte vore för det
stora antalet lösspringande hundar i Lida naturreservat.
Jag anser att hundar har en privilegierad status som husdjur i samhället. Lida
är ett reservat för vilda djur och för att bevara naturen och med anledning
detta anser jag att hundars rätt att röra sig i Lida naturreservat måste begränsas ytterligare.
Gällande regler för hundar Lida naturreservat

Lida naturreservat har bildats för att bevara och utveckla natur-, frilufts- och
upplevelsevärdena knutna till de vidsträckta skogsområdena runt Lida och
sjön Getaren. Kommunen valde vid bildandet av naturreservatet att inte införa
någon extra föreskrift om kopplingstvång för hundar utan istället hänvisa till
kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter och lagen om tillsyn över
hundar och katter (2007:1150):
Enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun
15§ ska hundar hållas kopplade på märkta motionsspår, vandringsleder och skidspår samt inom Lida Friluftsgård (se Lida reservatskarta
eller ordningsföreskriftens kartbilaga 6), tikar ska under löptid hållas
kopplade inom hela kommunen och hundar får ej vistas på allmänna
badplatser.
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Hundar får ej springa lösa i marker med vilt 1 mars – 20 augusti och
ska hindras från att förfölja vilt under resten av året, när de ej används
vid jakt, enligt 16 §, lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter.
Naturvårdsverkets vägledning för bildande av naturreservat anger att ett naturreservats föreskrifter ska vara utformade så att skyddet blir ändamålsenligt
utan att den enskildes rätt att använda mark eller vatten inte går längre än vad
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I många fall finns också
redan andra ordningsföreskrifter och reglerande lagstiftning som i fallet med
hundar i naturen.
Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

Enligt ovanstående lag ska man under tiden 1 mars till 20 augusti hålla sin
hund under extra stor uppsikt när man är ute i naturen. Det framgår av paragraf
16 i lagen. Där står att hundar under denna period ska hindras från att springa
lösa i marker där det finns vilt.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen är: …”om en hund ska hindras från att
springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt
väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I
praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du
behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under
den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar
på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande….
…Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den
hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll,
förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur.
Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina.”
Det är polisen som har tillsynsansvaret för lagen om tillsyn av hundar och katter.
Miljöenhetens bedömning

Miljöenheten bedömer att nuvarande hänvisning till § 15 i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun och till § 16 i Lag om tillsyn över
hundar och katter är tillräcklig för att reglera tillsynen av hundar i Lida natur-
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reservat. Det är polisen som har tillsynsansvaret både för kommunens lokala
ordningsföreskrifter och för lagen om tillsyn över hundar och katter.
Att rådjur oftare syns i tätbebyggda områden än i Lida naturreservat anser miljöenheten beror på att det faktiskt finns färre rådjur i Lidaskogen än i bostadsområdena, på grund av jakt och mindre mat för dem i barrskogen (rådjuren äter
mest löv och örter). Regelbunden jakt på rådjuren i skogen leder till att de blir
betydligt skyggare där än i villaområden, både för människor och för hundar
(då långsamt drivande hund vanligen används vid rådjursjakt). Jakten behövs
även i Lida naturreservat för att hålla bland annat rådjursstammen under kontroll. Att införa generellt kopplingstvång bedöms inte medföra att fler rådjur
kommer att synas i naturreservatet.
Förslagsställarens observationer tyder dock på att gällande regler i många fall
inte följs. För att säkra att ordningsstadgan och lagreglerna följs på ett tillfredsställande sätt bedömer miljöenheten att informations- och andra tillsynsåtgärder behöver vidtas inom ramen för kommunens tillsyn av Lida naturreservat. En åtgärd kommer att vara att miljöenheten sätter upp skyltar om kopplingstvång invid markerade motionsspår i reservatet.

Inga-Lill Segnestam
Samhällsbyggnadschef
_________
Expedieras till

Ingrid Molander
Miljöchef

Rubrik

Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat - publicering

Förnamn

Asta

Efternamn

Gulijeva

Förslag

Yrkande:
Jag yrkar härmed på att kopplingstvång för hundar skall råda vid alla tider på
dygnet och under alla årstider i Lida naturreservat.

Motivering

Bakgrund:
Lida naturreservat är kommunens mest besökta reservat. Reservat har ett rikt
naturliv och höga naturvärden. Många hundägare i kommunen besöker
reservatet för att rasta sina hundar. Koppeltvång för hundar gäller inom
friluftsgårdens närområde (enligt kartbilaga till kommunens ordningsföreskrifter
samt till reservatskartan) och på alla markerade leder och skidspår. I övriga
delar av naturreservatet ska hundar hållas i koppel eller under sådan tillsyn så
att de inte stör eller förföljer vilda djur och fåglar.
Dessvärre efterföljs inte dessa regler av de flesta hundägare som besöker
reservatet. Ofta när jag springer i spåren eller åker skidor ser jag hundar som
inte är under hundägarens tillsyn. Det kan antingen vara lösa hundar på spåren
eller i skogen intill spåren. Detta skrämmer mig samt andra besöker av
reservatet. Detta förhindrar också mig att vilja springa i spåren eller åka skidor
när jag är ensam. Detta stör också det vilda djur- och fågellivet. Antalet
hundägare i reservatet ökar årligen och tyvärr med detta, enligt min
uppfattning, även antalet lösspringande hundar. Jag bor i närheten av
reservatet och även i närheten av ett annat naturområde i Tullinge. I min
närmiljö ser jag ofta rådjur röra sig, vilket jag aldrig har sett i reservatet. Jag
anar starkt att betydligt fler rådjur skulle befinna sig i reservatet om det inte
vore för det stora antalet lösspringande hundar i Lida naturreservat.
Jag anser att hundar har en privilegierad status som husdjur i samhället. Lida är
ett reservat för vilda djur och för att bevara naturen och med anledning detta
anser jag att hundars rätt att röra sig i Lida naturreservat måste begränsas
ytterligare.
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Enhetschefen/miljöenheten informerar
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
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Årsredovisning för 2016, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
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 mål och åtaganden som finns
formulerade i ettårsplanen.
Den ekonomiska uppföljningen visar att miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter har ett negativt budgetutfall på -6 tkr 2016.
Årsredovisningen redovisas för första året i systemet ”Stratsys”, en ITplattform som ska ge en enklare och mer sammanhållen planering och rapportering i kommunen. Mål, åtaganden och nyckeltal baseras på nämndens
ettårsplan för 2016. Själva rapporten ser i stort sett likadan ut som tidigare.
Det är inrapporteringsförfarandet som skiljer sig från tidigare.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2017-02-02

Referens

Ingrid Molander

Mottagare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsredovisning för 2016, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
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 mål och åtaganden som finns
formulerade i ettårsplanen.
Den ekonomiska uppföljningen visar att miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter har ett negativt budgetutfall på -6 tkr 2016.
Årsredovisningen redovisas för första året i systemet ”Stratsys”, en ITplattform som ska ge en enklare och mer sammanhållen planering och rapportering i kommunen. Mål, åtaganden och nyckeltal baseras på nämndens
ettårsplan för 2016. Själva rapporten ser i stort sett likadan ut som tidigare.
Det är inrapporteringsförfarandet som skiljer sig från tidigare.

Inga-Lill Segnestam
Förvaltningschef

Dnr sbf/2017:42

Ingrid Molander
Miljöchef
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1 Ekonomi – sammanfattning
Anvisning
Resultaträkning och nettoinvesteringar. Belopp i miljoner kronor med en decimal.
Kommentar till ekonomiskt utfall delår 3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett positivt resultat för 2016 på 158 tkr. Miljöenhetens resultat
slutade på -164 tkr.
Miljöenhetens intäkter minskade jämfört med bokslut 2015. Det beror bland annat på att ramen för
miljö- och hälsoskyddsnämnden utökats för klimatarbetet, Fairtrade City och Earth Hour. Tidigare
debiterades de kostnaderna internt till kommunledningsförvaltningen, och visades då som en
inkomst. Nämndens ram har på det viset utökats med 1 500 tkr, samtidigt som intäkterna minskar
med lika mycket. Nämnden hade 2015 också en högre intäkt för interna intäktsfördelningar från
deltagande i exploateringsprocessen och projektet samordnade varutransporter.

Verksamhet

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Avvikelse
2016

Intäkter (+)

7 432

5 600

5 636

+36

Kostnader (-)

-18 856

-20 034

-20 076

-42

Netto (+/-)

-11 424

-14 434

-14 440

-6

Nettoinvesteringar (+/-)

Uppföljning och analys
Anvisning
Tabell med utfall 2016 på verksamhetsnivå efter indelningen i ettårsplanen. Belopp i tusen
kronor.
Här analyseras de viktigaste inslagen i det ekonomiska utfallet 2016 med fokus på större
förändringar och budgetavvikelser.
Beskriv effekterna av de åtgärder som vidtagits för att påverka budgetutfallet.
Jämför även hur de viktigaste kostnadsslagen har förändrats jämfört med föregående år och
analysera detta på övergripande nivå. Sätt exempelvis personalkostnadernas förändring i relation
till förändringen av personalvolymen. I övrigt väljs de kostnadsslag som har störst betydelse i
förvaltningens bokslut
Nettokostnaden jämfört med budget för gemensam verksamhet, har ökat på grund av tillfällig itkostnad för installation av kartan i ECOS. Miljö- och hälsoskyddsteamet går plus på grund av ökade
intäkter, livsmedelteamet har fått lägre intäkter. Naturskolan har gått ett litet plus beroende på lägre
prsonalkostnad. Kostnaderna har ökat för naturvårdsarbetet. Det beror på att fler åtgärder som
kräver samfinansiering i det av våtmarksfonden och länsstyrelsen delvis finansierade projektet
"restaurering av våtmark vid Kyrksjön" kunnat utföras under året. Arbeten som stubbfräsning och
Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning
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avverkning av alskog i våtmarken gjordes möjlig på grund av torrare väderlek 2016. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har haft färre sammanträden och aktiviteter.
Resultat per verksamhet

Tkr netto

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Budgetavvik 2016

Miljö och
hälsoskyddsnämnden

-463

-524

-366

158

Gemensam
verksamhet

-3 920

-4 302

-4 374

-72

Miljö- och hälsoskydd

-1600

-1 731

-1 707

24

Livsmedel

-677

-640

-714

-74

Natur och miljöanalys

-3 085

-5 359

-5 431

-72

Naturskola

-1 679

-1 878

-1 848

30

Summa netto tkr

-11 424

-14 434

-14 440

-6

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning

4(15)

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 6241061

2 Investeringar
Anvisning
Alla investeringsprojekt redovisas och kommenteras.
De projekt som är avslutade eller slutredovisade markeras med (A) respektive (S) i tabellen.
Belopp i miljoner med en decimal.
En förteckning över alla projekt som slutredovisats under året bifogas årsredovisningen. För
projekt som slutredovisas till nämnd i samband årsredovisningen anges total budget, totalt utfall
och ändamålet med investeringen.
Tekniska förvaltningen använder en särskild mall för sina bygginvesteringar.
Beträffande regler för slutredovisningar, se anvisningarna för årsredovisningen 2016.
Uppföljning och analys
Investeringsprojekt, tkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning
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Budget
2016

Bokslut
2016

Avvikelse
2016
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A) Slutredovisat(
S)
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3 Betydelsefulla händelser
Anvisning
Beskriv kortfattat de fem viktigaste händelserna i verksamheten under året ur ett
medborgarperspektiv. Sträva samtidigt efter att besvara frågan på vilket sätt händelserna bidrar
till att flerårsplanens målområden utvecklas positivt.
Målområde Botkyrkaborna är friskare och mår bättre
1. Antalet inspektioner inom miljöbalken och livsmedelslagen och tobakslagen mm har ökat. Det
bidrar till att lagstiftarens intentioner uppfylls i högre grad vad gäller att skydda människors hälsa.
Medborgarna kan känna ökad trygghet vad gäller vatten, luft, livsmedel kvalitet.
2. Speciellt har en inpektionsinsats gjorts gällande förskolan och en giftfri miljö - giftfri förskola.
Medborgaren kan känna sig tryggare att barnen inte utsätts för gifter i förskolan.
Målområde Framtidens jobb
3. En speciell insats pågår för att förbättra rättsäkerhet, tillgänglighet, information och bemötande i
myndighetsutövningen genom NKI projektet. Företag och medborgare får ett rättsäkrare,
tillgängligare och bättre bemötande i myndighetsutövning.
Målområde Grön stad i rörelse
4. Ett vattenprogram - Botkyrkas Blå Värden för kommunen har tagits fram på uppdrag av
kommunfullmäktige. Långsiktigt arbete för att säkra vattentillgång och kvalitet på allt vatten i
kommunen. Både för konsumtion och friluftsliv.
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation
5. Projektet som syftar till minskade klimatutsläpp genom samordnade varutransporter fortgår. Ger
renare luft, bättre framkomlighet och minskad klimatpåverkan för medborgaren
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4 Verksamhetsuppföljning
Anvisning
Eftersom alla nämnder har kommunfullmäktiges uppdrag att bidra till de sex målområdena ska
alla områden beröras i årsredovisningen. Utgångspunkt för utvärderingen är nämndens egna mål
tillsammans med de mätbara mål, indikatorer och åtagaganden som formulerades av nämnden i
ettårsplanen.
Uppföljning och analys:Analysen tar sikte på vilka resultat som uppnåtts och i vilken
utsträckning nämnden har bidragit till måluppfyllelse och/ eller till att de mätbara målen eller
indikatorerna utvecklats i rätt riktning. Beskriv även de viktigaste framtida förbättringsåtgärderna
för måluppfyllelse och resultatförbättring utifrån analysen.
Sammanfattande analys per målområdeUnder varje målområde ska nämnden genom sin egen
utvärdering dra slutsatser om de verksamhetsmässiga resultaten 2016. Underlaget till
utvärderingen är de mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden som nämnden formulerat i
ettårsplanen. Utfallet för dessa sammanfattas och kommenteras i anslutning till varje målområde.
Utvärderingen ska motiveras.
I verktyget markeras nämndens egen värdering av måluppfyllelsen inom målområdet med en av
symbolerna som finns i verktyget.
ej godtagbar
godtagbar
god
Nämndens analys och värdering av resultaten inom målområdet kan innehålla inslagen;







I vilken utsträckning är nämndens egna mål/ mätbara mål uppnådda?
Utvecklas indikatorerna åt rätt håll?
Hur utvecklas resultaten jämfört med andra (jämförelser)?
Har åtagandena kunnat genomföras i planerad omfattning?
Har några särskilda förutsättningar i övrigt påverkat möjligheterna att nå resultat?
Hur har resultaten förändrats jämfört med föregående år?

JämställdhetsperspektivetMåluppfyllelsen ska analyseras ur jämställdhetsperspektiv. Det innebär
att de mått, nyckeltal och analyser som finns tillgängliga så långt möjligt ska redovisas och
analyseras uppdelat på kön.

4.1 Medborgarnas Botkyrka
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 1:1a. Medborgarna ska ha goda möjligheter
att ta del av kommunens miljöarbete.
Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning
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Åtaganden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att förbättra möjligheterna för barn och unga att ta del av kommunens
miljöarbete. Och att informera ungdomsfullmäktiges miljögrupp om kommunens miljöarbete.
Analys
Ungdomsfullmäktige har deltagit i arbetet med Fairtrade City. Det har också varit ett möte med miljögruppen i
ungdomsfullmäktige som avsåg avfallsfrågor. De ville spela in en film i ämnet, det har ännu inte gjorts.

Mätbart mål
Mätbara mål/Indikatorer

Utfall
2013

Andel uppdaterade indikatorer i miljöbarometern

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

100 %

100 %

100 %

95 %

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

Analys
Alla indikatorer är inte uppdaterade på grund av att bakgrundsmaterialet inkommer i mars april. Tex CO2-statistik.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 1:2a. Nämndens verksamheter präglas av
god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.
Åtaganden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden verkar för att information om allemansrätten når ut till alla medborgare på olika
språk.
Analys
Miljöenheten har inte utfört detta åtagande 2016. Det har flyttats till 2017.

Mätbart mål
Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

Andel av medborgarförslagen som besvaras av
nämnden senast vid tredje sammanträdet från att de
inkommer till nämnden

80 %

80 %

50 %

80 %

38 %

Andel medborgarförslag som besvaras av nämnden
inom högst sex månader från att det inkommer till
nämnden

100 %

100 %

100 %

100 %

62 %

Mätbara mål/Indikatorer

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

Tiden för besvarande för flera av medborgarförslagen har blivit längre på grund av att flera av
förslagen skulle besvaras samordnat med andra nämnder. Ett exempel är renhållning av bryggor,
där även kultur- och fritidsnämnden skulle svara.
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Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 1:3a. Minska mängden gifter i Botkyrkas
förskolor.
Åtaganden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att samverka med utbildningsnämnden så att den checklista som
används vid barnskyddsronder kompletteras och omfattas av aspekter om en giftfri miljö så som inredning,
lekmaterial, städning etc. och även omfattar tillåtna men känt problematiska kemikalier så om hormonstörande ämnen
och BPA.
Analys
Miljöenheten har under 2016 inspekterat samtliga kommunala och privata förskolor. Inspektionerna har haft syftet att
kontrollera förskolans rutiner för hur man skyddar barnen från exponering av skadliga ämnen/kemikalier. En dialog om
gifter i förskolan har skett vid varje inspektion vad gäller utrustning som används i kök och i lekmaterial i
verksamheten. Möten med utbildningsförvaltningen i frågan har skett löpande för information och faktautbyte.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att kontrollera att giftiga ämnen fasas ut i förskolan genom ordinarie
tillsyn enligt miljöbalken.
Analys
Löpande tillsyn har skett, alla förskolor är besökta.

Indikator
Mätbara mål/Indikatorer

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Antal inspektioner avseende genomförande av
utfasning av gifter i förskolemiljö

Mål
2016

Utfall
2016

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

62

Antal inspektioner enligt miljöbalken

451

294

425

509

Totalt antal inspektioner enligt livsmedelslagen

341

442

488

513

Antal inspektioner för extra kontroll livsmedelslagen

30

50

59

51

Antal inspektioner avseende försäljning av folköl-,
tobak och vissa läkemedel

50

33

43

69

På grund av minskad personalomsättning av visstidsanställda har extra tillsynskampanjer kunnat
göras, och därmed fler inspektioner.
Indikatorn för antal inspektioner på förskolan är tillagd för 2016, och ingår i den totala summan av
inspektioner enligt miljöbalken. 49 kommunala förskolor och 13 privata ger 62 inspektioner.

4.2 Framtidens jobb
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Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande
Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa
näringar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 2:5a. Nöjdkundindex (NKI) mäts för
livsmedels- och miljötillsynen. Mål för tillsynen är att uppnå 80% 2017.
Åtaganden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att genom samarbetsprojekt med samhällsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden öka attraktiviteten inom kommunens företagsområden.
Analys
Projektet "Attraktiva verksamhetsområden" startade 2015. Projektet leds av mark- och exploateringsenheten och
miljöenheten ingår i projektgruppen. Projektet startade med att utvecka Bovallens industriområde och idag arbetar
projektet med Skyttbrinks industriområde. Utvecklingen av Skyttbrink har pågått under 2016 och fortsätter 2017.

Mätbart mål
Mätbara mål/Indikatorer

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Nöjdkundindex, NKI (%)

66 %

81 %

75 %

80 %

Utfall
2016

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

Analys
Utfallet för år 2016 kommer inte att bli tillgängligt förrän sommaren 2017.
Jämförelse: medelvärde (%) NKI samtliga deltagande
kommuner

65 %

68 %

69 %

Analys
Utfallet för år 2016 kommer inte att bli tillgängligt förrän sommaren 2017.
Antal feriepraktikplatser för ungdomar från Botkyrka

9

7

12

12

12

Analys
Under 2016 har miljöenheten haft tolv feriepraktikplatser. Fyra av dem i samarbete med Gata- parkenheten.
Sommarjobbarna har gjort ett mycket bra jobb och utfört naturvårdsåtgärder i naturreservaten, slåttrat och röjt på
betesmarken Grönslätt, och utfört en del underhåll inom våra friluftsområden. Sommarjobbarna har också arbetat med
Fairtrade City, ordning och utformning vid återvinningstationerna, utlämning av information till hushåll gällande radon
och råttförekomst.

4.3 Välfärd med kvalitet för alla
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och
social bakgrund minskar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 3:6a. Genom fältbussens verksamhet stödja
lärare samt komplettera och berika den ordinarie NO-undervisningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning
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Åtaganden
Miljöenheten utreder 2016 om fältbussen kan utnyttjas av andra, även på helger och lov.
Analys
Fältbussen har utrett frågan och resultatet är att det är svårt att genomföra. Det beror på försäkringsfrågor, samt att
andra förare ska ha förarbevis för just Fältbussen. Det är också en säkerhetsfråga, det är viktigt att Fältbussen är bra
underhållen, om någon annan användare är ute på kvällen/helgen och något inträffar kanske detta inte upptäcks, och
tid finns inte för reparation. Då måste körningen av skolklass ställas in, vilket inte är bra eftersom de flesta dagar är
inbokade och det är ont om reservdagar.

Mätbart mål
Mätbara mål/Indikatorer
Andel lärare som anser att dagen med Fältbussen
kompletterar och berikar undervisningen i NO

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

92 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

101

100

123

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

Indikator
Mätbara mål/Indikatorer
Antal klasser med Fältbussen/totalt erbjudna antal
klasser

126

Analys
Fältbussens exkursioner har i huvudsak behandlat livet i skogen och vattnet. Eleverna har fått lära sig om hur djur
och växter överlever på vintern. Exkursionsdagar har genomförts med elever från årskurs fem. Även särskole-/
träningsskoleklasser och friskolor åker med bussen. Därutöver har fyra dagar hållits med gymnasieklasser från
Tumba gymnasium, Tullinge gymnasium och Botvidgymnasiet. Temat var vattenekologi och evolution. En dag
äventyrspedagogik har hållits på Storvretsskolan. En praktikant har jobbat på bussen under januari månad. Förutom
exkursionsdagar med 5:e klassare, har Fältbussen ordnat sommarskola för åk 1-9 för nyanlända under åtta dagar i
juni/juli. Tre forskardagar har anordnats för åk 5 under sommarlovet.
Antal elever/deltagare med Fältbussen

2 704

2 545

2 599

2 478

Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de
behöver
4.4 Grön stad i rörelse
Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 4:8a. Botkyrkas sjöar, vattendrag och
kustvatten ska ha god ekologisk status. Bevara och utveckla Botkyrkas gröna
värden.
Åtaganden

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning
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Åtaganden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att, under 2015 och 2016 i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden, ta fram en vattenplan för kommunen.
Analys
Vattenprogrammet är klart och antas i KF februari 2017.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
ta fram en fördjupad plan för anpassning till ett förändrat klimat, baserat på klimat- och sårbarhetsutredningen som
2010.
Analys
Arbetet är förvaltningsövergripande och pågår även 2017.
Miljö- och hälsoskyddsnämnde åtar sig att i samarbete med bland annat samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden, ungdomsfullmäktige, markägare och SRV-återvinning arbeta för att minska nedskräpning och dumpning av
avfall i naturen.
Analys
En städkampanj har skett under året i samarbete med fastighetsenheten och utbildningsförvaltningen. Fortsätter 2017.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
genomföra åtgärder i enlighet med framtagen åtgärdsplan för att öka det hållbara resandet inom kommunen.
Analys
Har inte påbörjats under 2016 på grund av personalbrist.

Indikator
Mätbara mål/Indikatorer
Antal rastande och häckande arter av vadarfåglar i
Botkyrka per år

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

16

16

25

Mål
2016

Utfall
2016

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

20

Analys
14 rastande och 6 häckande arter. En stor anledning till nedgången i jämförelse med 2015 var den torrläggning av
Kyrksjön som gjordes under sommaren och hösten i samband med etapp 2 av Kyrksjöns restaurering.
Andel (%) av de klassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9
st) som uppnår god ekologisk status (bedöms av
Vattenmyndigheten)

44 %

44 %

67 %

67 %

0%

25 %

25 %

25 %

Analys
6 av 9 uppnåde god ekologisk status 2016.
Andel (%) av de klassade vattendragen i Botkyrka
(totalt 4 st) som uppnår god ekologisk status
(bedöms av Vattenmyndigheten)

Analys
1 av 4 uppnåde god ekologisk status 2016. Den som uppnår god ekologisk status är Tumbaån-Flottsbrosundet och
kommer att tas bort inom kort för att uppgå i Tumbaån. Dvs det finns risk för att inget av av vattendragen kommer att
nå god status 2017.
Mängd totalfosfor i Kagghamraåns utlopp (kg/år)

1 116

1 061

1 241

656

Analys
Anledningen till att transporten av mängden fosfor i Kagghamraån var så låg 2016, var att flödet var lågt. Men man har
kunnat se en sjunkande trend av mängden fosfor sedan 1988.
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Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer
levande stadsmiljöer
4.5 Kultur och kreativitet ger kraft
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap
Åtaganden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att kontakta organisationer som volontärbyrån, naturskyddsföreningen,
Hela människan och myndigheter som arbetsförmedlingen och kommunens dagliga verksamhet för att undersöka
möjligheten till samarbete kring naturvårdsarbetet.
Analys
Miljöenheten har anmält till Jobbcenter (Avux) om sitt intresse att ta emot naturvårdsarbetare och angett en
uppdragsbeskrivning. Jobbcenter har lagt upp den i sin platsbank. Miljöenheten har ännu inte fått någon sökande.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur
Miljö- och hälsoskyddsnämndes mål 5:11a. Kulturvärlden i Botkyrkas natur ska
vara tillgängliga, särskilt i naturreservaten.

Mätbart mål
Mätbara mål/Indikatorer
Andel av de skyddsvärda ängs- och hagmarker som
kommunen har rådighet över och som hävdats under
året

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

2,5

4

4

4

4

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

Analys
De skyddsvärda ängs- och betesmarker som kommunen har rådighet över är Kärrtorpsängen, Hörningsnäs
naturreservat, Grönslätt samt Snäckstaviks våtmark. Hörningsnäs har fagats och slåttrats i samabete med
naturskyddsföreningen. Sommarjobbarna har slåttrat Grönslätt.

4.6 En effektiv och kreativ kommunal organisation
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Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:12a. Tillsynen ska var effektiv och av god
kvalitet.

Indikator
Mätbara mål/Indikatorer
Antal inspektioner per årsarbetare miljöbalktillsyn,
per år (enligt definition Miljösamverkan Stockholms
län)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

74

57

61

52

54

Mål
2016

Utfall
2016

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

70

Analys
7.3 årsarbetare enligt definition Miljösamverkan Stockholms län.
Jämförelse: medelvärde antal inspektioner per
årsarbetare miljöbalkstillsyn, per år för de kommuner
som rapporterar in statistik till Miljösamverkan i
Stockholms län

68

Analys
Rapportering till Miljösamverkan i Stockholms län är inte förrän i slutet av februari 2017. Resultatet för alla kommuner
publiceras i mars 2017.
Antal inspektioner per årsarbetare livsmedelstillsyn,
per år (enligt definition Miljösamverkan Stockholms
län)

88

118

119

145

147

122

Analys
4.2 årsarbetare enligt definition Miljösamverkan Stockholms län.
Jämförelse: medelvärde antal inspektioner per
årsarbetare livsmedelstillsyn, per år för de kommuner
som rapporterar in statistik till Miljösamverkan i
Stockholms län

145

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020.
Indikator
Mätbara mål/Indikatorer
Andel av miljöenheter tjänsteresor som görs till fots,
med cykel eller med kollektivtrafik (mäts en gång per
år i oktober/november)

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

42

44

46

Mål
2016

Utfall
2016

Utfall
män

Utfall
kvinn
or

53
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5 Mått och nyckeltal
Anvisning
Utgå från måtten i ettårsplan 2016. Årsredovisningen ska innehålla grundläggande volymmått för
verksamheterna. Här ska även sammansatta nyckeltal, exempelvis kostnadsmått, vara med.
Ambitionen att använda oss av jämförelser för att illustrera resultaten och underlätta dialogen
kring dessa kvarstår. Nämnderna bör därför sträva efter att i årsredovisningen för 2016 ta med 3-5
jämförande mått ur befintliga databaser. Förvaltningar som har behov av att rådgöra om urvalet
av jämförelsemått tar kontakt med kommunledningsförvaltningen.
Uppföljning och analys
Mått / Nyckeltal

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

antal inspektioner miljöbalken

294

425

509

antal inspektioner livsmedelslagen

442

488

513

antal elever Fältbussen

2545

2599

2478

I miljöbarometern finns ytterligare 80 st nyckeltal. Gå in på kommunens hemsida.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsredovisning
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-02-20

4
Delegationslista
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2017-01-12—2017-02-01.

1 [1]

2017-01-12 - 2017-02-01

Delegationslista
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun
Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-01-31 (Händelsedatum) 2017-01-31 (Uppdateringsdatum) 209224
Beslut/Delegation extra kontrollavgift
12 Tobias
Karlsson

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

DBM § 23

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
Uppföljande extra offentlig kontroll visade på förbättringar, men fortfarande några kvarstående avvikelser.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Handläggare: TOBKAR

2016-001141

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

KLAGOMÅL på brister i livsmedelshantering - Hemköp Storvreten (AL Arez AB)
Objekt: AL AREZ AB\HEMKÖP STORVRETEN, STORVRETSVÄGEN 13, LERSKIFFERN 2

2017-01-31 (Händelsedatum) 2017-01-31 (Uppdateringsdatum)
Attal Arzoomand
Beslut/Delegation årlig avgift
2

209238
DBM § 24

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2017-000116

Handläggare: ATTARZ

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Stark Vegan AB
Objekt: STARK VEGAN AB, MÅNSKENSVÄGEN 85, SIRIUS 57

Sida 1 av 8

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-01-31 (Händelsedatum) 2017-01-31 (Uppdateringsdatum)
Attal Arzoomand
Beslut/Delegation registrering
3

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

209244
DBM § 25

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, se dokument
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2017-000116

Handläggare: ATTARZ

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Stark Vegan AB
Objekt: STARK VEGAN AB, MÅNSKENSVÄGEN 85, SIRIUS 57

2017-01-30 (Händelsedatum) 2017-01-30 (Uppdateringsdatum)
Erik Bergström
Beslut/Delegation
6

209177
DBM § 21

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 21 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilken medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2016-001157

Handläggare: DAGEBN

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Grimman 12 (Almvägen 29)
Objekt: ALMVÄGEN 29, ALMVÄGEN 29, GRIMMAN 12

2017-01-30 (Händelsedatum) 2017-01-31 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
18 Matilda Hermansson

209152
DBM § 22

--

Anteckning på händelsen:

Belsut på årlig provtagning upprättat, se dokument. Provtagning ska ske under 2017 samt under 2018.
Intressent(er) på händelsen:

Sida 2 av 8

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2016-000995

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2016 - Gummicentralen Ivarsson AB
Objekt: GUMMICENTRALEN IVARSSON AB, SEGERSBYVÄGEN 10, HANTVERKAREN 2

2017-01-27 (Händelsedatum) 2017-01-27 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
19 Matilda Hermansson

209101
DBM § 19

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning upprättat. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande markbädd och kommer ta emot
avloppsvatten från vattentoalett samt bad, disk och tvätt.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2016-000292

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på del av fastigheten Vretaberg 1:1 (väster om Vretaberg
Objekt: VRETABERG 1:1 (väster om Vretaberg 5), , VRETABERG 1:1

2017-01-27 (Händelsedatum) 2017-01-27 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
23 David Ekberg

209106
DBM § 20

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om dispens för att utföra PCB sanering.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2014-000852

Handläggare: DAVEKB

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om PCB-sanering i flerbostadshus på Forvägen 1-43
Objekt: FORVÄGEN 1-43, FORVÄGEN 1, FORBONDEN 1

Sida 3 av 8

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-01-25 (Händelsedatum) 2017-01-25 (Uppdateringsdatum)
Sofia Sjöstedt
Beslut/Delegation
2

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

208994
DBM § 16

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 16 gällande tillstånd för förbränningstoalett, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2017-000043

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för förbränningstoalett på fastigheten Hörningsholm 2:242 (Långudden 24)
Objekt: LÅNGUDDEN 24, LÅNGUDDEN 24, HÖRNINGSHOLM 2:242

2017-01-25 (Händelsedatum) 2017-01-25 (Uppdateringsdatum)
Sofia Sjöstedt
Beslut/Delegation
2

208995
DBM § 17

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 17 gällande tillstånd för en förbränningstoalett, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2017-000064

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för förbränningstoalett på fastigheten Näs 2:36 (Näsvägen 27)
Objekt: NÄSVÄGEN 27, NÄSVÄGEN 27, NÄS 2:36

2017-01-24 (Händelsedatum) 2017-01-24 (Uppdateringsdatum) 208964
Sofia Sjöstedt
Beslut/Delegation (Bronsgjutarvägen2)
2

DBM § 15

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 15 gällande uppehåll i avfallshämtning vilket medges, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:

Sida 4 av 8

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2017-000065

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

SAMLING av (under 2017) inkomna ansökningar om uppehåll i avfallshämtning
Objekt: BRONSGJUTARVÄGEN 2, BRONSGJUTARVÄGEN 2, BRONSGJUTAREN 47
Objekt: TINGSBERGSVÄGEN 15, TINGSBERGSVÄGEN 15, TULLINGE 17:61

2017-01-23 (Händelsedatum) 2017-01-23 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
2

208895
DBM § 12

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 12 gällande tillstånd för bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2017-000020

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Talgoxen 4 (Grödingevä
Objekt: GRÖDINGEVÄGEN 48, GRÖDINGEVÄGEN 48, TALGOXEN 4

2017-01-23 (Händelsedatum) 2017-01-23 (Uppdateringsdatum)
Erik Bergström
Beslut/Delegation
7

208896
DBM § 13

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 13 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilken medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik:
ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Grimman 11 (Almvägen 31)
Objekt: ALMVÄGEN 31, ALMVÄGEN 31, GRIMMAN 11

2016-001148

Handläggare: DAGEBN

Sida 5 av 8

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-01-18 (Händelsedatum) 2017-01-18 (Uppdateringsdatum)
Mariann
Beslut/Delegation registrering
2
Nordstrand

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

208831
DBM § 10

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av llivsmedelsanläggning, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Handläggare: MARNOR

2017-000028

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Förskolan Tranan
Objekt: FÖRSKOLAN TRANAN, AMALIAS VÄG 31, ALBY 15:32

2017-01-18 (Händelsedatum) 2017-01-18 (Uppdateringsdatum) 208832
Mariann
Beslut/Delegation årlig kontrolltid
3
Nordstrand

DBM § 11

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2017-000028

Handläggare: MARNOR

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Förskolan Tranan
Objekt: FÖRSKOLAN TRANAN, AMALIAS VÄG 31, ALBY 15:32

2017-01-13 (Händelsedatum) 2017-01-13 (Uppdateringsdatum)
Mariann
Beslut/Delegation registrering
2
Nordstrand

208176
DBM § 488

--

Sida 6 av 8

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2016-001146

Handläggare: MARNOR

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Hemtjänsten, Botkyrka kommun
Objekt: HEMTJÄNSTEN, BOTKYRKA KOMMUN, SAMARITVÄGEN 10, SAMARITEN 1

2017-01-13 (Händelsedatum) 2017-01-13 (Uppdateringsdatum) 208179
Mariann
Beslut/Delegation årlig kontrolltid
3
Nordstrand

DBM § 489

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om fast årlig kontrolltid för livsmedelskontoll, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2016-001146

Handläggare: MARNOR

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Hemtjänsten, Botkyrka kommun
Objekt: HEMTJÄNSTEN, BOTKYRKA KOMMUN, SAMARITVÄGEN 10, SAMARITEN 1

2017-01-13 (Händelsedatum) 2017-01-13 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation registrering
3

208727
DBM § 9

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning. Se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

Sida 7 av 8

Händelsedatum
Nr Handl
Ärende till händelsen:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
Diarienr:

2017-000025

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Tumbagrillen och Pizzeria AB\Sibylla Tumba
Objekt: TUMBAGRILLEN OCH PIZZERIA AB\SIBYLLA TUM, TUNABERGSVÄGEN 2A, TUNABODEN 1

Sida 8 av 8

