KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-09-11

Tid

Måndagen den 30 september 2013 kl:18:30

Plats

Tumba kommunalhus, lokal 3, plan 2

Ärenden

Justering
1

Medborgarförslag – Förläng eldningsperioderna

2

Ettårsplan för 2014 – Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3
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Tuna Närbutik HB

5
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Ev. tillkommande ärenden

Gruppsammanträden
S, V och MP – kl. 18:00, konferensrum 3, plan 2, kommunalhuset, Tumba.
M, TUP, KD och FP - kl. 18:00, konferensrum Munkhättan, Miljöenheten plan 3, kommunalhuset, Tumba.
Kaffe och smörgås från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2.
Anmäl ev. förhinder till Karina Wallenius, tel. 08-530 612 43, e-post
karina.wallenius@botkyrka.se
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Yttrande över medborgarförslag – Förläng eldningsperioderna
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning till miljöenhetens yttrande den 9 september.
Sammanfattning

Att förlänga eldningsperioderna är inte att föredra då personer med luftrörsoch andningsbesvär upplever obehag av rök från eldning av trädgårdsavfall.
Dessa medborgare kan inte vistas utomhus under eldningsveckorna.
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag om att förlänga eldningsperioderna. Förslaget är att tillåta eldning under två veckor på våren, med föregående veckoslut (samt valborgsmässoafton), och två veckor på hösten med föregående veckoslut.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-09-09

Dnr sbf/2013:181

Referens

Mottagare

Alexsandra Hellsten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande över medborgarförslag – Förläng eldningsperioderna
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning till miljöenhetens yttrande den 9 september.
Sammanfattning

Att förlänga eldningsperioderna är inte att föredra då personer med luftrörsoch andningsbesvär upplever obehag av rök från eldning av trädgårdsavfall.
Dessa medborgare kan inte vistas utomhus under eldningsveckorna.
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag om att förlänga eldningsperioderna. Förslaget är att tillåta
eldning under två veckor på våren, med föregående veckoslut (samt valborgsmässoafton), och två veckor på hösten med föregående veckoslut.
Yttrande

Botkyrka kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön (01FS 2009:196) tillåter enligt 10 § eldning av trädgårdsavfall under
veckorna 16 och 42, med föregående veckoslut samt valborgsmässoafton.
Tidigare, fram till i början av 2000-talet, tillät lokala föreskrifter ingen eldning av trädgårdsavfall i Botkyrka kommuns tätorter. Anledningen till detta
förbud, var av hänsyn till dem som har luftvägsproblem.
Eldning utomhus av trädgårdsavfall ger ofta en kraftig rökutveckling.
Många villor har i dag luftvärmepumpar för uppvärmning. Det innebär att
dessa får in rökgaser via sitt uppvärmningssystem, det räcker således inte
med att bara stänga dörrar och fönster för att skydda sig mot rök, även värmesystemet måste stängas av.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
E-post miljo@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Det finns året runt, möjligheten att lämna trädgårdsavfall på kommunens
återvinningscentraler. Detta trädgårdsavfall lämnas till förbränning på fjärrvärmecentraler, där rökgaserna renas och värmen omhändertas, vilket är att
föredra framför enskild utomhuseldning.
Astma- och allergiförbundet uppmanar kommunerna att särskilt värna om
grupper i samhället som kan få problem med dålig luft, genom att t.ex. förbjuda vedeldning på känsliga platser.
Botkyrka kommun väljer att värna om känsliga grupper genom att begränsa
utomhuseldningen till två veckor per år.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef
_________

Christina Lood
Miljöchef

2[2]
Dnr sbf/2013:181

Meddelande:
Hej, Jag har en undran till er på kommunen. Varför kan inte Botkyrka följa
Haninges exempel med eldningsveckor och förlänga perioden något?
Taget från Haninge kommuns hemsida: På våren: Vecka 15 - 16 (8 - 21
april) med föregående veckoslut samt valborgsmässoafton. På hösten:
Vecka 41 - 42 (7 - 20 oktober) med föregående veckoslut. Mvh
Namn: Joakim Sommansson
E-post: joakim.sommansson@gmail.com
Storkärrsvägen 6
14771 Grödinge
0736170597
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Ettårsplan för 2014 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ettårsplanen för 2014 och översänder den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ettårsplan utgår från kommunens flerårsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har åtaganden under de av kommunfullmäktige angivna målområdena. Planen grundar sig på den beslutade ramen som inför 2014 utökades med 0,1 mnkr. Uppräkning för löner – priser
beräknas till 0,2 mnkr. För att klara ramen måste därför besparingar göras
med 0,1 mnkr.
I ettårsplanen anges miljö- och hälsoskyddsnämndens åtaganden. Miljöenheten kommer under november/december att ta fram en verksamhetsplan för
2014 där aktiviteterna kommer att beskrivas. D v s hur åtagandena ska utföras, av vem och tidsåtgång.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-09-18

Dnr sbf/2013:380

Referens

Mottagare

Gunilla Melkersson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ettårsplan för 2014: Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ettårsplanen för 2014 och översänder den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ettårsplan utgår från kommunens flerårsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har åtaganden under de av kommunfullmäktige angivna målområdena. Planen grundar sig på den beslutade ramen som inför 2014 utökades med 0,1 mnkr. Uppräkning för löner – priser
beräknas till 0,2 mnkr. För att klara ramen måste därför besparingar göras
med 0,1 mnkr.
I ettårsplanen anges miljö- och hälsoskyddsnämndens åtaganden. Miljöenheten kommer under november/december att ta fram en verksamhetsplan
för 2014 där aktiviteterna kommer att beskrivas. D v s hur åtagandena ska
utföras, av vem och tidsåtgång.
Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 613 81 Sms·0761 15 01 92· E-post gunilla.melkersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för en ny kulturell och
kreativ allemansrätt
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och överlämnar svaret på remissen till kommunstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att förslaget till strategi är bra och ser
goda möjligheter att bidra till ett förverkligande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat ”Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för en
ny kulturell och kreativ allemansrätt” på remiss. Syftet med remissperioden är
dels att ge remissinstanser en möjlighet att ge synpunkter på förslag till strategi och dels redovisa hur de kan bidra till strategins genomförande.
Utgångspunkt för uppdraget var kommunens vision att ”Framtidens Botkyrka
är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och
nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid”
(Flerårsplan 2012-2015). Ett förslag till strategi för ökad kreativitet i Botkyrka: en ny kulturell och kreativ allemansrätt har framställts under hösten
2012 och våren 2013 i en bred process mellan olika aktörer.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-09-06

Dnr sbf/2013:283

Referens

Mottagare

Per-Anders Framgård

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för en ny kulturell
och kreativ allemansrätt
Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och överlämnar
svaret på remissen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat ”Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för
en ny kulturell och kreativ allemansrätt” på remiss. Syftet med remissperioden är dels att ge remissinstanser en möjlighet att ge synpunkter på förslag till strategi och dels redovisa hur de kan bidra till strategins genomförande.
Utgångspunkt för uppdraget var kommunens vision att ”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid” (Flerårsplan 2012-2015). Ett förslag till strategi för ökad kreativitet i
Botkyrka: en ny kulturell och kreativ allemansrätt har framställts under hösten 2012 och våren 2013 i en bred process mellan olika aktörer.
Strategins inriktning utgår från att medborgare och lokala aktörer vill ha ett
ökat utrymme och en tydligare roll när det gäller Botkyrkas utveckling inom
området. Strategins syfte är att den kommunala organisationen ska utvecklas
som möjliggörare för medborgarnas, det lokala civilsamhällets och näringslivets egen kreativitet. Strategins mål är att dessa aktörer med ett ökat utrymme för egna idéer och initiativ ska växa som medskapare i den lokala
och globala samhällsutvecklingen. Strategin föreslår att kommunen lanserar
en kulturell och kreativ allemansrätt i Botkyrka. Denna allemansrätt ger
medborgarna, civilsamhället och näringslivet liksom kommunens medarbetare rätten och ansvaret att delta som medskapare i utvecklingen av Botkyrka. Strategin föreslår ett antal principer samt ett antal prioriterade utvecklingsområden för att realisera en kulturell och kreativ allemansrätt i
Botkyrka.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 615 40 Sms·0708-891883· E-post per-anders.framgard@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Förvaltningens synpunkter

I Botkyrka kommun finns en mycket stark strävan att utveckla de kulturella
och kreativa verksamheterna, dra nytta av konst i alla dess former och kultur
i vid mening för samhällelig attraktivitet, kreativitet och tillväxt.
Allemansrätten vad gäller naturen är grundlag i Sverige och älskad av det
svenska folket. Allemansrätten innebär en närmast fri tillgång till naturen
för alla människor – till skogen, bergen, sjöarna, vattendragen och havet.
Naturen tillhör folket. Detsamma föreslås gälla kultur och kreativitet.
Många av kommunens medborgare har en mycket nära relation till naturen
och nyttjar ofta och gärna denna resurs. Att överföra begreppet "Allemansrätt" till att gälla även kultur och kreativitet ser förvaltningen som positivt.
Kultur och kreativitet bör spela en central roll i kommunen. Mångfald, kvalitet, äkthet, strävan efter förnyelse och utveckling och folklig bredd bör
vara nyckelbegrepp.
Mottot "Kulturell och kreativ allemansrätt" bör dels vara både en beskrivning av ett tillstånd – av en kommun och region i ett land med välutvecklad
kulturverksamhet för och med de många. Men också en stark strävan: alltfler ska kunna finna vägen till konsten och kulturen till nytta och glädje för
individen och samhället. ”Kulturell och kreativ allemansrätt" bör därför
handla om kultur och kreativitet på bredden och till vardags, dess roll i vård,
skola, omsorg och för integration av nya Botkyrkabor och Botkyrkabor från
andra länder, världsdelar och kulturer. Mångfald och integration är idag viktiga begrepp i vår vardag och föremål för många insatser och aktiviteter.
Kopplingen till kommunen interkulturella strategi är därför viktig i detta
sammanhang.
Det finns potential – kommunen ska möjliggöra
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en möjliggörare, både planer och bygglov syftar till att möjliggöra idéer och initiativ och genom gata/park och fastighet skapar vi offentliga rum både inne och ute för olika aktiviteter.
Små och stora projekt har fokus på mötesplatser: Fittja äng, Framtid Alby,
Idéhus Tullinge, Tumba C. Här behöver vi gå vidare och skapa fler mötesplatser.
För att möta upp i frågor kring kultur och kreativitet ska förvaltningen i sin
verksamhet präglas av en tillåtande attityd, ha enkla rutiner och ge bra information etc. Vi behöver fortsätta satsa på nya ”nav” för kreativitet som
Subtopia, Idéhus Tullinge etc.
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Gör kommunen till en kreativ förebild genom hög ambitionsnivå i arkitektur, konst, utformning av parker etc.
Svar på frågor som ställs i remissen

Nedan redovisas svar på frågeställningar till remissinstanserna. Frågor gällande Om denna strategi och Strategisk inriktning ska besvaras av samtliga
instanser. Frågor gällande Prioriterade utvecklingsområden ska i första
hand besvaras av berörda instanser - motivera eventuellt uteblivet svar.
Om denna strategi

Denna strategi förstår kreativitet som den breda idébaserade, sociala och expressiva verksamhet inom vilken individen överskrider sina privata intressen för att bidra till det gemensamma. Strategin använder begreppet samhällsbyggaranda för att beskriva denna viljeyttring.
Strategins syfte är att ”den kommunala organisationen utvecklas i rollen
som möjliggörare för medborgarnas, det lokala civilsamhällets och näringslivets liksom dess egna kreativa förmågor.”
Strategins mål ”är att lokala aktörer med ett ökat utrymme för egna idéer
och initiativ ska växa som medskapande samhällsbyggare lokalt och globalt.”
•

På vilket sätt ska den kommunala organisationen utvecklas för att uppfylla syfte och mål? Relatera till begreppet ”kommunen som möjliggörare”. Ge gärna exempel.

Svar:
Den kommunala organisationen bör utvecklas mot att vara mer synlig och
tillgänglig i vardagen. Medborgarna i respektive kommundel bör på ett enkelt sätt kunna ta del av vad som händer i stadsdelen. En utveckling av
medborgarkontoren är viktig i detta sammanhang. Varje kontor borde till
exempel ha en modell över sin stadsdel där kommunala förslag och beslut
var markerade.
Strategisk inriktning

Strategin föreslår att kommunen lanserar en kommunövergripande kulturell
och kreativ allemansrätt. Denna allemansrätt vilar på ett antal principer som
remissinstanser ombeds att kommentera.
•

Kommunen lyssnar. På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse identifiera
och fånga upp lokalsamhällets kulturella och kreativa idéer och initiativ inom egen verksamhet?
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Svar:
Medborgarna behöver få veta vad som är möjligt och tillåtet. Det är den
kommunala organisationens uppgift att informera om hur kartan över möjligheter ser ut. Vill till exempel någon organisation fira avslutningen på ramadan på torget i Alby så ska kommunen vara behjälplig med detta.
•

Kommunen ger plats. På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse ge mer
plats för lokalt förankrade och efterfrågade idéer och initiativ inom
egen verksamhet?

Svar:
På den offentliga marken samt den mark som ägs av kommunala bolag bör
kommunen ha en positiv inställning till initiativ från medborgare så länge det
rör sig om verksamheter som inte utgör någon risk. Kommunens medborgarkontor bör vara de som hanterar de olika förfrågningarna.
•

Kommunen synliggör. På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse lyfta
fram kreativa individer, aktörer, idéer och initiativ i egen kommunikation såväl som gentemot externa kommunikationskanaler?

Svar:
Detta är kanske den kommunala organisationens viktigaste uppgift. Att fånga
upp och göra synligt för stadsdelens invånare vilka möjligheter som finns är
en omfattande och krävande uppgift. Medborgarkontoren har här en viktig
uppgift. Kommunen borde göra en satsning på hur kontoren är utformade
och vilket innehåll som finns på kontoren. De olika ideella organisationerna
som finns i en stadsdel borde ha en given plats på dessa kontor. Alla kommunala beslut borde på ett illustrativt och informativt sätt vara utställda på
kontoren. De bör ha öppettider som stämmer med medborgarnas tider och
kanske kan en privat caféägare ges möjlighet att driva sin verksamhet här.
•

Lokala aktörer har eget ansvar. På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse
ge eget ansvar till medborgare, civilsamhället och näringslivet att utveckla och själva genomföra nya idéer och initiativ i Botkyrka?

Svar:
Kommunen borde kunna träffa någon form av ömsesidigt ordningsavtal med
en lokal/ideell aktör. Avtalet behöver inte vara kopplat till någon ekonomi,
vilket kan vara hämnande om olika lokala verksamheter ska kunna komma
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igång. Sköter sig inte aktören ska avtalet kunna sägas upp och verksamheten
avslutas.
Prioriterade utvecklingsområden

Förverkligandet av denna strategi och den kulturella och kreativa allemansrätten kräver kommunövergripande verksamhetsutveckling. Strategin föreslår fyra prioriterade utvecklingsområden som spänner över politik- och
verksamhetsområden som remissinstanser ombeds att kommentera.
Stärkt kompetens och samhällsbyggaranda
Skolan – ett växthus i den kreativa utvecklingen
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att Botkyrkas skolor
utvecklas som växthus för elevernas egna drivkrafter, idéer och initiativ genom att skolan ökar sin samverkan med kommunorganisationen, det lokala samhället och aktörer i omvärlden?
Svar:
Skolorna utformning både vad gäller den yttre och inre miljö har stor betydelse när det gäller att stimulera elevernas egna drivkrafter. Ett gestaltnings/utformningsprogram för skolorna i kommunen skulle kunna vara ett
delprojekt till denna strategi.
Individanpassade möjligheter till livslång bildning
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att utbudet av mötesplatser, verksamheter och verktyg för bildning ska utvecklas och matchas mot individens egna mål för att bidra till stärkt samhällsbyggaranda och entreprenörskap?
Svar:
Samhällsbyggnadsnämnden kan genom att bevilja/ge tillstånd till användning av allmän platsmark bidra till möjligheter för en livslång bildning.
Tekniska nämnden kan genom upplåtelse av kommunala lokaler bidra till
möjligheter för en livslång bildning.
Miljö och hälsoskyddsnämnden bidrar till detta redan idag genom verksamheten Fältbussen där elever från olika skolor får möjlighet att göra olika besök i naturen.
Nya möjligheter för kreativa spetsutbildningar
•
På vilket sätt ska nämnd/bolag/stiftelse bidra till att utveckla spetsutbildningar med inriktning mot konst, kultur, idrott och andra profilfrågor i syfte att möta den kreativa sektorns utveckling liksom för att
stärka Botkyrkas utbud och profilering på området?
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Svar:
Denna frågeställning ingår inte i något av de tre nämndernas verksamhetsområden som förvaltningen arbetar under.
Mötesplatser och miljöer för nya idéer och initiativ
Utrymme för idéutveckling och självorganiserad verksamhet
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att rusta Botkyrkas
mötesplatser med förutsättningar att identifiera, tillvarata och stödja
nya idéer och initiativ?
Svar:
Förvaltningen i egenskap av förvaltare av den offentliga miljön kan bidra till
att rusta Botkyrkas mötesplatser med förutsättningar att identifiera, tillvarata
och stödja nya idéer och initiativ. Finansiering av detta är dock ett ansvar för
andra delar av kommunen.
•

På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att ge ökad plats åt
självorganiserad verksamhet i de lokaler och offentliga miljöer som
kommunen förvaltar?

Svar:
Fortsatt fokus ska på entréer och centrumplatser såväl inom som utomhus.
Speciellt i de områden som är byggda under ”miljonprogrammet” har brister
på dessa områden. Marknadsför dagens platser för kultur, handel och evenemang bättre. Förvaltningens verksamhet inom gata/park vill skapa nya
evenemangsplatser.
Förvaltningen kan genom sin förvaltning av kommunala byggnader och den
offentliga marken medverka till att lokaler kan användas dygnets alla 24timmar. Den självorganiserade verksamheten får naturligtvis inte krocka
med gängse verksamheter. I mån av tid och plats bör förvaltningen ha en
generös syn förutsatt att verksamheten inte utgör någon risk eller är störande.
En ny digital mötesplats
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att utveckla en ny digital mötesplats för att främja ökad lokal delaktighet i utvecklingen av
Botkyrka?
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Svar:
Förvaltningen kan genom en kontinuerlig utveckling av kommunens digitala
karta bidra till att skapa digitala mötesplatser. I detta sammanhang kan utvecklingen av webbdialogen ta ytterliggare ett steg. Ystad kommun är i
detta sammanhang värt att studera och jämföra sig med.
Ökat synliggörande av lokal kreativitet
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att synliggöra Botkyrkas erbjudande och ”karta” av mötesplatser och andra resurser?
Svar:
Förvaltningen kan genom sin kart- och mätverksamhet markera in på den
digitala kartan var förvaltningen i första hand ser det som lämpligt att
upplåta platser eller lokaler för en aktör eller förening.
•

På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att öka exponeringen
av kreativa aktörer och initiativ i Botkyrka?

Svar:
Förvaltningen kan bidra till att kreativa aktörer blir mera synliga genom att
utveckla hemsidan med ’’nya karttjänster’’ etc.
Kultur och fritid som arena för utveckling
Ett växande och samverkande kultur- och fritidsliv
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att möta och stimulera
den vilja och potential som finns bland aktörer inom den lokala kulturoch fritidssektorn att växa i Botkyrka och bidra till ett professionaliserat utbud?
Svar:
Denna frågeställning ingår inte i något av de tre nämndernas verksamhetsområden som förvaltningen arbetar under.
Konstnärlig förnyelse
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att lyfta fram konstens
roll i kommunens utvecklingsarbete och stimulera ständig konstnärlig
förnyelse?
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Svar:
Att den så kallade 1 procents regeln, som innebär att en procent av ett bygg
eller anläggningsprojekts totalkostnad ska gå till konstnärlig utsmyckning,
tillämpas strikt vid varje projekt som leds och drivs av förvaltningen.
Flexibel och breddad finansiering
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att etablera flexibla
finansieringsmöjligheter för att tillvarata och stimulera nya kulturella
och kreativa individer, grupper, idéer och initiativ?
Svar:
Denna frågeställning ingår inte i något av de tre nämndernas verksamhetsområden som förvaltningen arbetar under.
Satsning på medborgarnas kulturarv
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att stärka satsningen
på det lokala kulturarvet med fokus på medborgarnas egna bilder och
berättelser?
Svar:
Förvaltningen kan i sin verksamhet och myndighetsutövning ställa sig positiv och bejaka att olika kulturers formspråk i högre grad än idag tillåts
komma till uttryck vid nybyggnation i kommunen. Att låta kommunen få
präglas av ett kontinentalt formspråk i den byggda miljön kan bidra till att
stärka varumärket.
Utveckling av samhällsbyggande entreprenörskap
Ny arena för matchning mellan näringsliv och lokala utvecklingsbehov
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse stimulera samhällsbyggarandan
i det lokala näringslivet genom att matcha resursstarka företag och entreprenörer med lokala utvecklingsbehov?
Svar:
När nya områden planeras eller gamla förnyas, ska målet vara att skapa miljöer som gör att större och mindre företag/aktörer kan integreras.
•

På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse främja överföring av nya idéer,
kompetens och andra resurser mellan företag och entreprenörer inom
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olika sektorer i syfte att skapa nya kreativa samarbeten och partnerskap?
Kraftsamling kring kulturella och kreativa näringar och samhällsentreprenörskap.
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse bidra till att kommunens satsning på kulturella och kreativa näringar liksom samhällsentreprenörer
samordnas och förtydligas?
Besöksnäring för lokala effekter
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse fortsätta stärka Botkyrka som
besöksmål och i detta stärka kopplingen till lokala förutsättningar och
effekter för sysselsättning och annan lokal utveckling?
Svar:
Dessa frågeställningar ingår inte i något av de tre nämndernas verksamhetsområden som förvaltningen arbetar under.
Förverkligande av strategin

Förverkligandet av strategin förutsätter ett breddat åtagande och ledarskap
för arbetet inom och utanför den kommunala organisationen.
•
På vilket sätt kan nämnd/bolag/stiftelse samverka med medborgare och
andra lokala aktörer i och utanför Botkyrka i syfte att skapa nya samarbeten, partnerskap och utvecklingsprojekt?
Svar:
Lämpligen bör denna strategi arbetas in i kommunens ett- och flerårsplanesystem och ingå som en del i kommunens styrsystem.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Manus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Per-Anders Framgård
Utvecklingschef

Bilaga: Förslag till strategi för en kulturell och kreativ allemansrätt
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Utfärdande av varning avseende olaglig tobak påträffad vid
tillsyn i Tuna Närbutik HB
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar Tuna Närbutik HB, Tunatorget 9,
147 42 Tumba en varning enligt 20a § i tobakslagen.

Sammanfattning
Den 11 april 2013 genomförde miljöenheten tillsyn avseende försäljningen av tobak
och folköl på Tuna Närbutik HB. Tillsynen ingick i en av polisen initierad samsynsoperation i samarbete med personal från kommunen, polisen, länsstyrelsen, skatteverket,
kronofogden och tullen.
Vid tillsynen hittades flera limpor med cigaretter och ett mindre antal påsar med rulltobak
som var felmärkta med utländsk varningstext. Butiksinnehavaren informerades om att
felmärkt tobak aldrig får säljas och den felmärkta tobaken beslagtogs av polisen.
Vid tillsyn föregående år 2012, fanns även då felmärkta paket med cigaretter i butiken,
dock ett färre antal. Miljöenheten meddelade även då att man inte får sälja felmärkta tobaksvaror.
Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att tillhandhålla felmärkta tobaksvaror till
konsumenter. Enligt 20a § i tobakslagen får kommunen vid allvarliga eller upprepade
överträdelser mot tobakslagen förbjuda en näringsidkare fortsatt försäljning i högst
sex månader, eller om förbud anses en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.
I och med att överträdelsen mot tobakslagen har förekommit vid två tillfällen föreslår
miljöenheten att miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar Tuna Närbutik HB
en varning.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-09-06

Dnr sbf/2013:382

Referens

Mottagare

Peter Svoboda

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utfärdande av varning avseende olaglig tobak påträffad vid tillsyn i
Tuna Närbutik HB
Förslag till beslut
Miljöenheten föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar
Tuna Närbutik HB, Tunatorget 9, 147 42 Tumba en varning enligt
20a § i tobakslagen.

Sammanfattning
Den 11 april 2013 genomförde miljöenheten tillsyn avseende försäljningen av
tobak och folköl på Tuna Närbutik HB. Tillsynen ingick i en av polisen initierad samsynsoperation i samarbete med personal från kommunen, polisen, länsstyrelsen, skatteverket, kronofogden och tullen.
Vid tillsynen hittades flera limpor med cigaretter och ett mindre antal påsar med rulltobak som var felmärkta med utländsk varningstext. Butiksinnehavaren informerades
om att felmärkt tobak aldrig får säljas och den felmärkta tobaken beslagtogs av polisen.
Vid tillsyn föregående år 2012, fanns även då felmärkta paket med cigaretter i butiken, dock ett färre antal. Miljöenheten meddelade även då att man inte får sälja
felmärkta tobaksvaror.
Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att tillhandhålla felmärkta tobaksvaror till konsumenter. Enligt 20a § i tobakslagen får kommunen vid allvarliga eller upprepade
överträdelser mot tobakslagen förbjuda en näringsidkare fortsatt försäljning i högst
sex månader, eller om förbud anses en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.
I och med att överträdelsen mot tobakslagen har förekommit vid två tillfällen föreslår miljöenheten att miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar Tuna Närbutik HB
en varning.

Christina Lood
Miljöchef

Peter Svoboda
Livsmedelsinspektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 614 16 Sms·0727-463900· E-post peter.svoboda@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Utfärdande av varning avseende olaglig tobak påträffad vid tillsyn
i Smail Radjouh/Issas Minilivs
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar Smail Radjouh/Issas Minilivs,
Storvretsvägen 4, 147 54 Tumba en varning enligt 20a § i tobakslagen.

Sammanfattning
Den 11 april 2013 genomförde miljöenheten tillsyn avseende försäljningen av
tobak på Smail Radjouh/Issas Minilivs. Tillsynen ingick i en av polisen initierad
samsynsoperation i samarbete med personal från kommunen, polisen, länsstyrelsen,
skatteverket, kronofogden och tullen.
Vid tillsynen påträffades en större mängd limpor med cigaretter, enstaka
cigarettpaket och en limpa med vattenpipstobak som var felmärkta på olika sätt.
I butiken fanns även tre stycken öppnade cigarettpaket under kassadisken samt
små mynt. Försäljning av cigaretter som säljs styckvis är inte tillåtet.
Butiksinnehavaren informerades om att felmärkt tobak aldrig får säljas och den
felmärkta tobaken beslagtogs av polisen.
Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att tillhandhålla felmärkta tobaksvaror till
konsumenter. Enligt 20a § i tobakslagen får kommunen vid allvarliga eller
upprepade överträdelser mot tobakslagen förbjuda en näringsidkare fortsatt
försäljning i högst sex månader, eller om förbud anses en alltför ingripande
åtgärd, meddela varning.
Eftersom mängden av felaktigt märkta tobaksvaror i butiken väsentligt överstiger
vad som kan anses vara för eget bruk föreslår miljöenheten att miljö- och
hälsoskyddsnämnden meddelar Smail Radjouh/Issas Minilivs en varning.
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-09-06

Dnr sbf/2013:384

Referens

Mottagare

Peter Svoboda

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utfärdande av varning avseende olaglig tobak påträffad vid tillsyn i
Smail Radjouh/Issas Minilivs
Förslag till beslut
Miljöenheten föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar
Smail Radjouh/Issas Minilivs, Storvretsvägen 4, 147 54 Tumba en
varning enligt 20a § i tobakslagen.

Sammanfattning
Den 11 april 2013 genomförde miljöenheten tillsyn avseende försäljningen av
tobak på Smail Radjouh/Issas Minilivs. Tillsynen ingick i en av polisen initierad samsynsoperation i samarbete med personal från kommunen, polisen, länsstyrelsen, skatteverket, kronofogden och tullen.
Vid tillsynen påträffades en större mängd limpor med cigaretter, enstaka cigarettpaket och en limpa med vattenpipstobak som var felmärkta på olika sätt. I
butiken fanns även tre stycken öppnade cigarettpaket under kassadisken samt
små mynt. Försäljning av cigaretter som säljs styckvis är inte tillåtet. Butiksinnehavaren informerades om att felmärkt tobak aldrig får säljas och den
felmärkta tobaken beslagtogs av polisen.
Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att tillhandhålla felmärkta tobaksvaror till
konsumenter. Enligt 20a § i tobakslagen får kommunen vid allvarliga eller
upprepade överträdelser mot tobakslagen förbjuda en näringsidkare fortsatt
försäljning i högst sex månader, eller om förbud anses en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.
Eftersom mängden av felaktigt märkta tobaksvaror i butiken väsentligt överstiger vad som kan anses vara för eget bruk föreslår miljöenheten att miljö- och
hälsoskyddsnämnden meddelar Smail Radjouh/Issas Minilivs en varning.

Christina Lood
Miljöchef

Peter Svoboda
Livsmedelsinspektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 614 16 Sms·0727-463900· E-post peter.svoboda@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Enhetschefen/miljöenheten informerar
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchef Christina Lood/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till nämnden.
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Sammanträdesordning 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag
till sammanträdesordning för 2014.

1 [1]

1 [1]
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-08-07

Mottagare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesordning 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

27 januari
17 februari
17 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
8 december

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Delegationslista
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2013-08-08—2013-09-12.
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Delegationslista

2013-08-08 - 2013-09-12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun
Händelsenummer

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2013-09-10 (Händelsedatum)
7
Peter
Svoboda

2013-09-10 (Uppdateringsdatum 170607
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 290

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om extra offentlig kontrollavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000646

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: KONTROLL av livsmedelsanläggning 2013 - SM Bageri AB\Burek Fittja
Objekt: SM BAGERI AB\BUREK FITTJA, VÄRDSHUSVÄGEN 6, FITTJA GÅRD 1

2013-09-09 (Händelsedatum)
13 Peter
Svoboda

2013-09-09 (Uppdateringsdatum 170529
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 287

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om extra offentlig kontrollavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000556

Handläggare: DAGEAQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning: U-Chain AB\Restaurang Tullen
Objekt: U-CHAIN AB\RESTAURANG TULLEN, RÖMOSSEVÄGEN 25, BANSLÄTT 1
Ärenderubrik:

Sida 1 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-09-09 (Händelsedatum)
9
Ulrika
Elveskog

2013-09-09 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170534

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 288

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd till enskilt avlopp för bad-, disk- och tvättvatten.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000587

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på del av fastigheten Ensta 1:65 (Enboda)
Objekt: ENBODA, ENSTA 1:65, ENSTA 1:65
Ärenderubrik:

2013-09-09 (Händelsedatum)
2
Anna-Lena
Storfeldt

2013-09-09 (Uppdateringsdatum 170539
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

DBM § 289

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000770

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLANom registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under september 2013) - IFK Tumbas Ori
Objekt: ÅVINGE 1:1, ÅVINGE 1:1 2:1, ÅVINGE 1:1

2013-09-06 (Händelsedatum)
3
Ulrika
Elveskog

2013-09-06 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170443
DBM § 284

--

Sida 2 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Tillstånd till tillfälligt utsläpp av duschvatten från orienteringstävling.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000736

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för tillfällig duschanläggning vid målområdet (på del av fastigheten Åvinge 1:1 2:1) i
Objekt: ÅVINGE 1:1, ÅVINGE 1:1 2:1, ÅVINGE 1:1
Ärenderubrik:

2013-09-06 (Händelsedatum)
7
Sofia Sjöstedt

2013-09-06 (Uppdateringsdatum 170455
Beslut/Delegation (tillsynsavgift)

DBM § 285

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 285 gällande tillsynsavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

HÄLSOSKYDDSTILLSYN 2013 - Opalen Vård AB\Sandstugan (äldreboende)
Objekt: OPALEN VÅRD AB\SANDSTUGAN, DÄLDVÄGEN 13, ÄDELSTENEN 1

2013-000539

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

2013-09-06 (Händelsedatum)
6
Sofia Sjöstedt

2013-09-06 (Uppdateringsdatum 170463
Beslut/Delegation (tillsynsavgift)

DBM § 286

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 286 gällande tillsynsavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

Sida 3 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
2013-000538

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGSDT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

HÄLSOSKYDDSTILLSYN 2013 - Kärsdala äldreboende
Objekt: KÄRSDALA ÄLDREBOENDE, ÖSTANVÄGEN 16, SOLLIDEN 9
Ärenderubrik:

2013-09-05 (Händelsedatum)
7
Elna Topac

2013-09-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170413
DBM § 281

--

DBM § 283

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift upprättat, se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av undervisningslokal - Rikstens skola
Objekt: RIKSTENS SKOLA, FLYGARVÄGEN 5, ASPIRANTEN 1

2013-000688

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

2013-09-05 (Händelsedatum)
8
Peter
Svoboda

2013-09-05 (Uppdateringsdatum 170427
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

Anteckning på händelsen:

Beslut om extra offentlig kontrollavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000615

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2013 - Spinaci AB
Objekt: SPINACI AB, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6
Ärenderubrik:

Sida 4 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-09-04 (Händelsedatum)
8
Britta Ahlgren

2013-09-04 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170401

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 280

--

Anteckning på händelsen:

Delegationsbeslut om tillstånd för Idrottsalliansen Stockholm Marathon 802009-1859 att arrangera del av Tjru Ruset och Kalv Ruset i Lida naturreservat den 5 och
6 oktober 2013.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om dispens för arrangerande av löpartävlingen "Tjur Ruset" och "Kalv Ruset" inom Lida naturres
Objekt: NATURRESERVATET LIDA, LIDA, RIKSTEN 3:2
Objekt: RIKSTEN 9:2 (västra delen), RIKSTEN 9:2, RIKSTEN 9:2

2013-000261

Handläggare: DAGBRA

Ärenderubrik:

2013-09-03 (Händelsedatum)
4
Peter
Svoboda

2013-09-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

170342
DBM § 277

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om fast årlig avgift för livsmedelskontroll.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000657

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Anatoliens Kurdiska Kulturförening i Botkyrka
Objekt: ANATOLIENS KURDISKA KULTURFÖRENING I BOTKYRKA, KRÖGARVÄGEN 4, FORBONDEN 5
Ärenderubrik:

2013-09-03 (Händelsedatum)
5
Peter
Svoboda

2013-09-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

170343
DBM § 278

--

Sida 5 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

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

2013-000657

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Anatoliens Kurdiska Kulturförening i Botkyrka
Objekt: ANATOLIENS KURDISKA KULTURFÖRENING I BOTKYRKA, KRÖGARVÄGEN 4, FORBONDEN 5
Ärenderubrik:

2013-09-03 (Händelsedatum)
7
Alexsandra
Hellstén

2013-09-10 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170358
DBM § 279

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om försiktighetsmått för den anmälda energibrunnsborrningen. Se dokument under dokumentfliken.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000712

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Liselund 7 (Liselundsvägen 4)
Fasth : LISELUND 7, 0127
Objekt: LISELUNDSVÄGEN 4, LISELUNDSVÄGEN 4, LISELUND 7
Ärenderubrik:

2013-09-02 (Händelsedatum)
6
Peter
Svoboda

2013-09-02 (Uppdateringsdatum 170308
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 273

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om extra offentlig kontrollavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Sida 6 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: KONTROLL av livsmedelsanläggning 2013 - Cimbomlular HB\Restaurang Castor
Objekt: CIMBOMLULAR HB\RESTAURANG CASTOR, NYÄNGSVÄGEN 3 A, SLÄTTEN 1

2013-09-02 (Händelsedatum)
2
Karin
Fagerström

2013-000628

2013-09-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

Handläggare: DAGPSV

170171
DBM § 274

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering upprättad.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000714

Handläggare: DAGKNQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Brunnapaviljongerna
Objekt: BRUNNAS FÖRSKOLEPAVILJONGER, HUMLEVÄGEN 5, HALLUNDA 4:34
Ärenderubrik:

2013-09-02 (Händelsedatum)
3
Karin
Fagerström

2013-09-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

170172
DBM § 275

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årligt kontrollavgift upprättad.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000714

Handläggare: DAGKNQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Brunnapaviljongerna
Objekt: BRUNNAS FÖRSKOLEPAVILJONGER, HUMLEVÄGEN 5, HALLUNDA 4:34
Ärenderubrik:

Sida 7 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-09-02 (Händelsedatum)
6
Ulrika
Elveskog

2013-09-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170315

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 276

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om att godta anmälan om ombyggnad av rejektvattenreningen.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000685

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om ändring av verksamhet, utbyggnad av befintlig process för behandling av rejektvatten från avv
Objekt: SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAB, HIMMERFJÄRDSVERKET, HÖRNINGSHOLM 2:45

2013-08-30 (Händelsedatum)
11 Erik
Bergström

2013-08-30 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170274
DBM § 271

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 271 gällande anmälan om bergvärmepumpanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000555

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Tullinge 16:46 (Stavshällsvägen
Objekt: STAVSHÄLLSVÄGEN 17, STAVSHÄLLSVÄGEN 17, TULLINGE 16:46
Ärenderubrik:

2013-08-30 (Händelsedatum)
2
Erik
Bergström

2013-08-30 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170281
DBM § 272

Ut

Sida 8 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegetionsbeslut § 272 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000728

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Eriksberg 2:61 (Aspbergsvägen 4
Objekt: ASPBERGSVÄGEN 4, ASPBERGSVÄGEN 4, ERIKSBERG 2:61
Ärenderubrik:

2013-08-29 (Händelsedatum)
9
Elna Topac

2013-08-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170246
DBM § 270

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om timavgift upprättat, se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

HÄLSOSKYDDSTILLSYN 2013 - Attendo Sverige AB\Attendo Lindhovshemmet
Objekt: ATTENDO SVERIGE AB\ATTENDO LINDHOVSHEMMET, SANDSTUGUVÄGEN 4-8, 51, LINDHOV 15:25

2013-000552

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

2013-08-27 (Händelsedatum)
3
Anna-Lena
Storfeldt

2013-08-27 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

170141
DBM § 269

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid och avgift för kontroll av livsmedelsanläggning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

Sida 9 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
2013-000687

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Handelskompaniet i Stockholm AB\Orient Livs
Objekt: HANDELSKOMPANIET I STOCKHOLM AB\ORIENT LIVS, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6
Ärenderubrik:

2013-08-26 (Händelsedatum)
5
Alistion
Ningenza

2013-08-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

170031
DBM § 266

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om kontrollavagft för livsmedelsanläggning
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000671

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Max Hamburgerrestauranger AB\Max i Slagsta
Objekt: MAX HAMBURGERRESTAURANGER AB\MAX I SLAGSTA, FÅGELVIKSVÄGEN 2 A, SKJUTSHÅLLET 2

2013-08-26 (Händelsedatum)
4
Ulrika
Elveskog

2013-08-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

170126
DBM § 267

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp senast den 31 oktober 2013.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000327

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:42 (Sk
Objekt: SKOGSSJÖVÄGEN 15, SKOGSSJÖVÄGEN 15, RÅBY 1:42
Ärenderubrik:

Sida 10 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-08-26 (Händelsedatum)
2
Anna-Lena
Storfeldt

2013-08-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

170131

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 268

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000687

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Handelskompaniet i Stockholm AB\Orient Livs
Objekt: HANDELSKOMPANIET I STOCKHOLM AB\ORIENT LIVS, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6
Ärenderubrik:

2013-08-22 (Händelsedatum)
4
Alistion
Ningenza

2013-08-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

170028
DBM § 265

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000671

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Max Hamburgerrestauranger AB\Max i Slagsta
Objekt: MAX HAMBURGERRESTAURANGER AB\MAX I SLAGSTA, FÅGELVIKSVÄGEN 2 A, SKJUTSHÅLLET 2

2013-08-19 (Händelsedatum)
7
Sofia Sjöstedt

2013-08-19 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation (årlig avgift)

169949
DBM § 264

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 264 gällande årlig avgift, se dokument.
Sida 11 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000510

Handläggare: DAGSDT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av hygienlokal - Banafsheh medicinsk fotvård
Objekt: BANAFSHEH MEDICINSK FOTVÅRD, HÖDERS VÄG 1, IDUN 1
Ärenderubrik:

2013-08-16 (Händelsedatum)
2
Karin
Fagerström

2013-08-16 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation tobak

169910
DBM §262

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift för tillsyn av tobaksförsäljning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000697

Handläggare: DAGKNQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av försäljning av tobaksvaror och folköl - Smones Livs\Lilla affären
Objekt: SMONES LIVS\LILLA AFFÄREN, NOTARIEBACKEN 23, ALBYBERGET 5
Ärenderubrik:

2013-08-16 (Händelsedatum)
3
Karin
Fagerström

2013-08-16 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation folköl

169914
DBM §263

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift för tillsyn av folkölsförsäljning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000697

Handläggare: DAGKNQ

Ärenderubrik:

ANMÄLAN av försäljning av tobaksvaror och folköl - Smones Livs\Lilla affären
Sida 12 av 13

Händelsedatum
Nr Handl
Objekt till ärendet:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt: SMONES LIVS\LILLA AFFÄREN, NOTARIEBACKEN 23, ALBYBERGET 5

2013-08-14 (Händelsedatum)
10 Elna Topac

2013-08-14 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169866
DBM § 261

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd för djurhållning inom detaljplan upprättat, avser tre höns. Se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för djurhållning i detaljplanerat område - Barkvägen 26
Objekt: BARKVÄGEN 26, BARKVÄGEN 26, KORALLEN 4

2013-000654

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

2013-08-09 (Händelsedatum)
8
Peter
Svoboda

2013-08-09 (Uppdateringsdatum 169795
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 260

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om extra offentlig kontrollavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000616

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2013 - Hågelbyparken AB\Café Anna Giertz (Klockhuset)
Objekt: HÅGELBYPARKEN AB\CAFÉ ANNA GIERTZ, KLOCK, HÅGELBY GÅRD, LINDHOV 15:24
Ärenderubrik:

Sida 13 av 13

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-09-30

9
Delårsrapport augusti 2013 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari –
augusti 2013.
Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har
formulerat i ettårsplanen för 2013.
Avvikelsen mot budget för helåret 2013 är marginell och beräknas till + 145
tkr.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr sbf/2013:193
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Mottagare

Gunilla Melkersson

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Delårsrapport augusti 2013 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden
beslutar godkänna delårsrapport för januari – augusti 2013.
Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har
formulerat i ettårsplanen för 2013.
Avvikelsen mot budget för helåret 2013 är marginell och beräknas till + 145
tkr.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten
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Delårsrapport augusti 2013, Miljö- o hälsoskyddsnämnd
Driftbudget (i Tkr)
Tkr

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

Utfall janaug 2013

Budget janaug 2013

Budget
2013

Prognos
2013

Budgetavvik
2013

6 270

5 287

7 930

8 360

430

-10 718

-12 256

-18 384

-18 669

-285

-4 448

-6 969

-10 454

-10 309

145

Utfall janaug 2013

Budget helår
2013

Prognos helår
2013

Avvikelse

-272

-474

-474

0

-272

-474

-474

0

-2 093

-4 335

-3 955

380

1 176

2 140

2 570

430

-3 269

-6 475

-6525

-50

120

-1 130

- 1 160

-30

2 315

2 530

2 530

0

- 2 195

-3 660

-3 691

-30

614

82

-187

-269

2 135

2 240

2 240

0

-1 521

-2 150

-2 427

-269

-1 840

-2 928

- 2 869

59

644

1 020

1 020

0

-2 484

-3 948

-3 889

59

-977

-1 669

-1 664

5

-977

-1 669

-1 664

5

-4 448

-10 454

-10 309

145

Resultat per verksamhet tkr

Tkr

MHN nämnden netto:
-kostnader
Gemensam verksamhet: netto:
-intäkter
-kostnader
Miljö- och hälsoskydd netto:
-intäkter
-kostnader
Livsmedel netto:
-intäkter
-kostnader
Övervakning, naturvård netto:
-intäkter
-kostnader
Naturskola netto:
-kostnader
Summa

Budgetprognos 2013

Delårsrapport 2 2013
2013-09-16
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Kommentar till ekonomiskt utfall delår 2 samt prognos helåret 2013

Resultatet för delår 2 utfaller bättre än budget vilket beror på att intäkterna och
kostnader inte utfaller linjärt under året. Budgeten är lagd linjärt. Intäkterna är något
högre i början på året då en stor del av myndighetsavgifterna faktureras. Kostnaderna
är något lägre i början på året beroende på att vissa utdebiteringar släpar.
Prognos 2013
Prognosen beräknas bli något bättre än budget för 2013. Intäkterna avviker positivt
främst beroende på att en tjänst arbetar för och betalas av kommunledningen.
Kostnaderna avviker negativt och beror på att livsmedelstillsynen kommer att kräva
mer insatser än budget. Sammantaget är avvikelsen ringa och uppgår till 1,5 % av
totalen.

Målområde - Medborgarnas Botkyrka
Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf)

Indikator

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2013 majjan-april
augusti

Svarstid medborgarförslag, veckor

-

-

20

Antalet medborgarförslag

-

1

1

Antalet besökande som tillhör
verksamhetens del av kommunens
hemsida

-

2129

1569

Åtaganden
1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att under året utveckla och förbättra
informationen på webben, bland annat genom Miljöbarometern.
Uppföljning och analys
Miljöbarometern och hemsidan uppdateras löpande under året. I Miljöbarometern har 84%
av de indikatorer som ska uppdateras 2013 uppdaterats.
Åtaganden
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1.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att driva och delta i nätverk med medborgare,
föreningar, organisationer och andra om miljöfrågor.
Uppföljning och analys
Miljöenheten deltar bland annat i Södertörnsekologerna och nätverk med miljöstrategerna
inom Södertörns utvecklingsprogram. Enheten deltar och sitter i styrgruppen för
Miljösamverkan Stockholms län. I samarbete med bland andra Länsstyrelsen ingår enheten
i energieffektiviseringsstödsnätverket och i nätverket för uppföljning av de regionala
miljömålen.
Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och
möjligheter (kf)

Indikator
Andel nöjda/positiva företag i
tillsynsverksamhetens kundenkät

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013
Årsredovisningen

Åtagande
2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för ett förbättrat be-mötande,
bättre service och högre tillgänglighet.
Uppföljning och analys
Ett förvaltningsövergripande arbete kring bemötande, värderingar och interkultur är planerat
att starta under året.
Åtagande
2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att genomföra mer kvalitativa kundenkäter för
förvaltningens verksamheter.
Uppföljning och analys
Åtagandet är inte påbörjat.
Åtagande
2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för att hela verksamheten ska
genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt, för att skapa jämlika och jämställda
villkor mellan medborgare som präglas av skilda livsvillkor, olikhet och komplexitet.
Uppföljning och analys
Förvaltningen deltar med representant på kommungemensam utbildning för interkulturell
processledning. Denna utbildning kommer sedan att utgöra grunden för det fortsatta arbetet
på förvaltningen.
Åtagande
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2.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att fortsätta utveckla förvaltningens styrsystem
för att bättre kunna belysa eventuella skillnader som beror på kön och geografiskt område
(kommundel).
Uppföljning och analys
Arbetet pågår på förvaltningen. Under året kommer bl a en genomlysning av
snöröjningsverksamheten att ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Åtagande
2.5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i alla verksamheter sträva efter en
kvalitetssäkrad dokument- och ärendehantering för att uppnå en jämlik, jämställd och rättssäker handläggning.
Uppföljning och analys
Miljöenheten har ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till att kvalitetssäkra ärendeoch dokumenthanteringen. Nämndens dokumenthanteringsplan håller på att uppdateras och
ett arbete pågår med att förbättra mallar och blanketter.

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf)

Indikator

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2013 majjan-april
augusti

Antal inspektioner livsmedelslagen

92

108

113

Antal inspektioner miljöbalken

92

104

194

17

5

Antal inspektioner för extra kontroll
livsmedelslagen

Åtaganden
3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att bedriva tillsyn enligt lagstiftningen som
reglerar miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för att säkerställa en god hälsa för
medborgarna. Årliga tillsynsplaner upprättas.
Uppföljning och analys
För 2013 är tillsyns-och kontrollplaner upprättade som enheten arbetar efter. Både tillsynsoch kontrollplanen beräknas kunna genomföras under året.
Åtaganden
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3.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att kartlägga hur framtida utmaningar kopplade
till klimatförändringarna ska mötas inom nämndens tillsynsområde. Det kan gälla
smittspridning, vattenkvalitet etc.
Uppföljning och analys
En kartläggning av hur framtida utmaningar kopplade till klimatförändringarna ska mötas
inom tillsynen pågår. Kartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta
tillsynsarbetet.

Målområde - Framtidens jobb
Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa
och kreativa näringar (kf)

Indikator

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013

Antal företagskontakter med energi- och
klimatrådgivaren

Årsredovisningen

Handläggningstider för tillsynsärenden

Årsredovisningen

Åtaganden
5.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att tillsammans med
kommunledningsförvaltningen arbeta för ett bättre näringslivsklimat (service, information,
bemötande, handläggningstider etc) i kommunen.
Uppföljning och analys
Miljöenheten arbetar kontinuerligt med detta i samarbete med övriga
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Åtaganden
5.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att kommunens nya
varumärkesplattform ska få genomslag i alla verksamheter.
Uppföljning och analys
En kommunikationsstrategi har tagits fram och ska användas i alla verksamheter.
Åtaganden
5.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i samarbete med
samhällsbyggnadsnämnden ta fram åtgärdsförslag för hur kommunens företagsområden kan
bli mer attraktiva.
Uppföljning och analys
Planeringen av arbetet har påbörjats tillsammans med stadsbyggnadsenheten och
gata/parkenheten.
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Åtaganden
5.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att via Energi- och klimatrådgivningen
fortsätta samarbetet med företag och organisationer även 2013.
Uppföljning och analys
Samarbetet med företag och organisationer pågår. Under perioden har energi- och
klimatrådgivaren exempelvis deltagit vid invigningen av Energi Arena, Husmässans
energisatsning där energirådgivningens regionala samarbete presenterades.
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Målområde - Välfärd med kvalitet för alla
Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på
kön och social bakgrund minskar (kf)

Indikator

Utfall 2012 Utfall 2013
jan-april

Antal klasser med fältbussen/totalt
erbjudna klasser
Antal deltagare med fältbussen
Antal lärare som anser att dagen med

*
2 415

Utfall 2013 majaugusti

38/38

24/24

840

586
Årsredovisningen

fältbussen bidrar till att uppfylla
kursplanemålen
*saknar relevant utfall
Åtaganden
6.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i samarbete med utbildnings-förvaltningen
driva och utveckla Naturskolan som består av Miljöpedagogiskt center och Fältbussen.
Uppföljning och analys
Samarbetet pågår kontinuerligt och Naturskolan, d v s Fältbussen och Naturpedagogiskt
center har regelbundna planeringsmöten. Under perioden har Fältbussen och
Naturpedagogiskt centrum under sex dagar haft sommarskola för nyanlända. Därutöver har
Fältbussen under sommarlovet anordnat forskardagar för årskurs fem samt i samarbete med
Naturskyddsföreningen arrangerat en forskardag för allmänheten.
Åtaganden
6.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig fortsätta att utveckla det samarbete som inletts
mellan Fältbussen, Grundskolan, Gymnasieskolan och Södertörns högskola.
Uppföljning och analys
Samarbetet pågår.
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Målområde - Grön stad i rörelse
Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och
energieffektiva (kf)

Indikator

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013

Invånarnas totala energiförbrukning i Botkyrka

Årsredovisningen

Antal personbilar som är miljöfordon,
registrerade i Botkyrka

Årsredovisningen

Åtaganden
8.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i samarbete med energirådgivningen,
berörda nämnder, företag och bolag bidra till att direktivet om energieffektivisering
uppfylls. Arbetet drivs inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet och
Borgmästaravtalet.
Uppföljning och analys
I juni påbörjades en kartläggning av den energianvändning och de koldioxidutsläpp som
samhällsbyggnadsförvaltningen ger upphov till. Kartläggningen beräknas vara klar i
oktober. Kartläggningen görs inom ramen för energieffektiviseringsstödet.
Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer
levande stadsmiljöer (kf)

Indikator
Antal rastande och häckade arter av vadar

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013
Årsredovisningen

fåglar i Botkyrka per år
Andel av de klassade sjöarna i Botkyrka

Årsredovisningen

(tot 6 stycken) som uppnår god ekologisk
status
Mängd totalfosfor i Kagghamraåns utlopp
Östersjön

Årsredovisningen
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Bevara och utveckla Botkyrkas gröna och blå värden för att öka Botkyrkas
attraktivitet.

Åtaganden
9.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att skydda naturvärden enligt tillstånds- och
tillsynsbestämmelserna i Miljöbalken.
Uppföljning och analys
Miljöenheten utför löpande tillsyn över att skötselplanerna i Botkyrkas naturområden följs.
Åtaganden
9.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att genom det årligen antagna
miljöövervakningsprogrammet följa upp kvaliteten i mark, luft och vatten. Programmet
utökas fr o m 2013 till att omfatta en inventeringsplan för biologisk miljöövervakning.
Uppföljning och analys
Ett kontinuerligt miljöövervakningsarbete pågår. Arbetet med att ta fram en
inventeringsplan för biologisk miljöövervakning pågår.
Åtaganden
9.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att delta i dagvattenprojektet för Norra
Botkyrka.
Uppföljning och analys
Miljöenheten deltar i dagvattenprojektet för Norra Botkyrka.
Åtaganden
9.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att tillsammans med övriga berörda nämnder
successivt genomföra åtgärderna i handlingsprogrammet för Botkyrkas Gröna värden. För
2013 lyfts särskilt åtgärder för att öka tillgängligheten till natur- och rekreationsområden.
Uppföljning och analys
Arbetet pågår. Exempelvis pågår ett arbete med att förbättra Mälarpromenaden,
Kulturstigen och Hälsans stig.
Åtaganden
9.5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att tillsammans med berörda nämnder fortsätta
det uppstartade arbetet med en vattenplan för kommunen.
Uppföljning och analys
Nämnden sökte, men fick inte bidrag från Länsstyrelsen för att arbeta med en vattenplan för
Botkyrka. Enheten kommer att arbeta vidare i mån av tillgängliga resurser. Under 2013
kommer vi i samarbete med VA-enheten göra ett upplägg av projektet.
Åtaganden
9.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att samarbeta med berörda nämnder,
markägare, SRV-återvinning och länsstyrelsen för att minska nedskräpning och dumpning
av avfall i naturen.
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Uppföljning och analys
Ett arbete pågår med att kartlägga nuläget och att ta fram en handlingsplan.
Åtaganden
9.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att genomföra projektet Naturport på Lida
Friluftsgård
Uppföljning och analys
Projektet Naturport på Lida Friluftsgård kommer att genomföras under 2013,då byggnaden
kommer att stå på plats.
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Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft
Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf)

Åtaganden
10.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att undersöka möjligheten av att
anlita socialt entreprenörer i naturvårdsarbetet.
Uppföljning och analys
Åtagandet är inte påbörjat.
Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur
(kf)

Indikator
Andel skyddsvärda äng- och hagmarker
som hävdats under året

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013
Årsredovisningen

Åtaganden
11.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att inom ramen för Botkyrkas gröna
värden bidra till att tillgängliggöra kulturvärden i kommunens natur, särskilt i
naturreservaten.
Uppföljning och analys
Ett arbete pågår i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Exempelvis
kommer kommunen i samband med upprustning av Mälarpromenaden lyfta fram
och tillgängligöra kulturvärden.
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Målområde - En effektiv och kreativ kommunal
organisation
Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens
(kf)

Åtaganden
12.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter ska bidra till att utveckla en
effektiv internkommunikativ process
12.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att utveckla samarbetet med
kontaktcenter i syfte att ge medborgarna förbättrad service.
Uppföljning och analys
Miljöenheten har återkomande möten med kontaktcenter för att förbättra samarbetet
och förbättra servicen till medborgarna.
Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)

Indikator

Utfall 201 Utfall 2012 Utfall 2013

Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilo-

Saknar mätning

Meter i tjänsten på miljöenheten
Andel tjänsteärenden som görs med kollektiv-

Saknar mätning

trafik med cykel eller till fots
Åtaganden
13.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att fasa ut allt resande i tjänsten med
fossila bränslen. När det inte går klimatkompenserar vi.
Uppföljning och analys
Miljöenheten följer kommunens fordons- och resepolicy. Andel tjänsteärenden som
görs med kollektivtrafik, med cykel eller till fots kommer att mätas under oktober
månad.
Slutsatser för framtiden
13.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att delta i kommunens energieffektiviseringsprojekt. De omfattar energianvändning i byggnader, transporter,
upphandling och samhällsplanering.
Uppföljning och analys
Miljöenheten är projektledare för kommunens energieffektiviseringsprojekt och
samarbetar med enheterna på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrkabyggen och
Länsstyrelsen.
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Förslag till beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning
med vattenförsörjning från havet på fastigheten Näs 1:85
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar fastighetsägare Renate Kalbhenn
tillstånd att på fastighet Näs 1:85 med adress Notbacken 5 inrätta en avloppsanordning för rening av avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt samt vattentoalett. Anläggningen kommer bestå av en sluten tank (3 m3) för omhändertagande av avloppsvatten från vattentoalett och slamavskiljare (FANN SA 2000
CE på 2 m3) med efterföljande rening i form av infiltration (FANN In-drän)
för bad-, disk- och tvättvatten. Tillståndet lämnas med följande villkor:
Villkor
1. Om inte annat framgår av villkoren nedan ska avloppsanordningen utföras
i enlighet med vad som redovisats i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar. Anläggningen ska utföras fackmässigt av sakkunnig person.
Den som utför arbetet ska ha tagit del av tillståndet.
2. Allt ingående vatten i fastigheten avsett för bad-, disk- och tvättvatten
samt för toalett ska tas från havet.
3. Avloppsanläggningen ska dimensioneras för 5 personer.
4. Slamavskiljaren ska vara typgodkänd för permanentbostad.
5. Om slamavskiljaren är tillverkad i plast ska den förankras i berggrunden
eller i en betongplatta om leverantörens anvisningar inte anger något annat.
6. Infiltrationen ska utföras i enlighet med typritning inkommen till miljöenheten den 16 september 2013.
7. Avståndet mellan spridningsledning och högsta grundvattenyta ska vara
så långt som möjligt, men minst 1 meter.
8. Infiltrationsanläggningens spridarledningar ska avslutas med inspektions/luftningsrör.
9. Inga tunga fordon får köras ovanpå anläggningen.
10. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen.
11. Den slutna tanken och slamavskiljaren ska tömmas enligt bestämmelserna
i Botkyrka kommuns renhållningsföreskrifter.
12. Större växtlighet inom tre meters avstånd från infiltrationen ska tas bort,
för att förhindra rotinträngning.
13. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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14. Miljöenheten ska ges möjlighet att inspektera anläggningen innan återfyllning sker. Vid inspektionen ska alla ledningar och brunnar som tillhör
anläggningen vara synliga.
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Förslag till beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning med vattenförsörjning från havet på fastigheten Näs
1:85
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar fastighetsägare Renate Kalbhenn
tillstånd att på fastighet Näs 1:85 med adress Notbacken 5 inrätta en avloppsanordning för rening av avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt samt vattentoalett. Anläggningen kommer bestå av en sluten tank (3 m3) för omhändertagande av avloppsvatten från vattentoalett och slamavskiljare (FANN
SA 2000 CE på 2 m3) med efterföljande rening i form av infiltration (FANN
In-drän) för bad-, disk- och tvättvatten. Tillståndet lämnas med följande
villkor:
Villkor
1. om inte annat framgår av villkoren nedan ska avloppsanordningen utföras i enlighet med vad som redovisats i ansökan samt enligt tillverkarens
anvisningar. Anläggningen ska utföras fackmässigt av sakkunnig person.
Den som utför arbetet ska ha tagit del av tillståndet.
2. Allt ingående vatten i fastigheten avsett för bad-, disk- och tvättvatten
samt för toalett ska tas från havet.
3. Avloppsanläggningen ska dimensioneras för 5 personer.
4. Slamavskiljaren ska vara typgodkänd för permanentbostad.
5. Om slamavskiljaren är tillverkad i plast ska den förankras i berggrunden
eller i en betongplatta om leverantörens anvisningar inte anger något annat.
6. Infiltrationen ska utföras i enlighet med typritning inkommen till miljöenheten den 16 september 2013.
7. Avståndet mellan spridningsledning och högsta grundvattenyta ska vara
så långt som möjligt, men minst 1 meter.
8. Infiltrationsanläggningens spridarledningar ska avslutas med inspektions/luftningsrör.
9. Inga tunga fordon får köras ovanpå anläggningen.
10. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen.
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11. Den slutna tanken och slamavskiljaren ska tömmas enligt bestämmelserna i Botkyrka kommuns renhållningsföreskrifter.
12. Större växtlighet inom tre meters avstånd från infiltrationen ska tas bort,
för att förhindra rotinträngning.
13. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
14. Miljöenheten ska ges möjlighet att inspektera anläggningen innan återfyllning sker. Vid inspektionen ska alla ledningar och brunnar som tillhör anläggningen vara synliga.
Bestämmelser som beslutet grundar sig på

-

2 kap 3, 7 §§ och 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808)
13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2 § Botkyrka kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö
14 § renhållningsföreskrifter för Botkyrka kommun.

Rätt att besluta

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till
nämnden för avgörande (enligt punkt 1 i Delegationsordning för miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun).
Detta ärende har bedömts vara av principiell beskaffenhet och av större vikt
med anledning av att det är första avloppsanläggningen som godkänns på
Getryggen. Vattenförsörjningen kommer att ske från havet och avgörandet i
detta ärende kan tolkas som ett principiellt beslut. Det kommer vara vägledande för framtida tillståndsgivande för avloppsanläggningar med liknande
system för vattenförsörjning inom Getryggens fritidshusområde. Inom området ligger 119 fastigheter som kan komma att ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.
Ärendet

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastighet Näs 1:85
med adress Notbacken 5 inkom den 8 augusti 2013 till miljöenheten. Sökande är fastighetsägare Renate Kalbhenn. Ansökan har senare kompletterats med följande handlingar: uppgifter om avloppslösning (sluten tank för
uppsamling av avloppsvatten från vattentoalett och infiltrationsanläggning
för rening av bad-, disk- och tvättvatten), uppgift om vattentäkt (havsvatten
ska avsaltas), situationsplan och typritning för anläggningen.
Enligt ansökan ska avloppsvatten från huvudbyggnad och komplementbyggnad avledas till en avloppsanläggning bestående av en infiltrationsan-
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läggning av typen FANN In-drän för omhändertagande av bad-, disk- och
tvättvatten samt en sluten tank för avloppsvatten från vattentoalett. Sökande
har i samband med ansökan angivit att endast snålspolande toalett ska användas. Enligt inkommen handling via e-post till miljöenheten den 4 september 2013 ska endast avsaltat havsvatten användas för vattenförsörjning.
Två handläggare från miljöenheten genomförde den 23 maj 2013 (i samband
med ett tidigare avloppsärende på fastigheten) en inspektion av tomten, Näs
1:85. Vid inspektionen noterades att tomten är långsmal och sluttar ner mot
vattnet. Det är cirka 40 meter från planerad lokalisering av avloppsanläggningen till Östersjöns strandkant. Det ligger en fastighet direkt nedströms
Näs 1:85. Det är därmed motiverat att avloppsanläggningen ska uppfylla
kraven på hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7. Aktuell avloppsanläggning
uppfyller de kraven.
Den 16 september 2013 skickades en blankett samt ansökningshandlingarna
ut till närmst boende granne, ägare av fastighet Näs 1:77. Svar inkom den 18
september 2013 och inga synpunkter lämnades.
Motivering till beslut

Det krävs tillstånd att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till enligt 13 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Det krävs tillstånd att inrätta en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten enligt 2 § Botkyrka kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.
Miljöenheten har bedömt att avloppsanläggningen kan placeras och utföras
enligt ansökan, under förutsättning att villkoren i detta beslut följs. Renat
avloppsvatten kommer släppas ut i direkt närheten av Östersjöns strandkant
och miljöenheten har därför bedömt att det är motiverat att reningen av avloppsvattnet ska uppfylla hög skyddsnivå. Enligt riktlinjer från Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten
(NFS 2006:7) ska avloppsanläggningar i områden klassade till hög skyddsnivå klara av att reducera 90% BOD7, 90% totalfosfor och 50% totalkväve
samt skydda människors hälsa. Enligt inlämnade handlingar uppfyller anordningen som tillstånd sökts för hög skyddsnivå (2 kap 3 § och 9 kap 7 §
miljöbalken).
Avloppsanordningen är dimensionerad för 5 personer och därmed anpassad
efter hushållets storlek.
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Det finns inga dricksvattenbrunnar nedströms infiltrationsanläggningen som
skulle kunna påverkas negativt av utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten.
Vid bedömning av om tillstånd för avloppsanläggningen kan beviljas på fastigheten Näs 1:85 med adress Notbacken 5 måste hela området, Getryggens
fritidshusområde med dess 119 fastigheter, tas i beaktande. Detta med anledning av att grundvattentillgången i området antas vara begränsad och att
det finns risk för saltvatteninträngning 1. Enligt ansökan ska allt ingående
vatten i fastigheten avsett för bad-, disk- och tvättvatten samt för toalett tas
från havet genom en avsaltningsanläggning. Därmed kommer inte en förhöjd VA-standard i fastigheten leda till ett ökat uttag av grundvatten (2 kap
3 § miljöbalken). Den extra kostnaden som uppkommer i och med att fastighetsägaren installerar en avsaltningsanläggning och tar allt ingående vatten från havet anses vara skälig i förhållande till nyttan (2 kap 7 § miljöbalken).

Christina Lood
Miljöchef

Elna Topac
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

_________
Expedieras till

Renate Kalbhenn, Hantverksgatan 76 A, lgh 1502, 112 38 Stockholm.
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