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§ 45
Miljö- och hälsoskyddsnämndens Mål och budget 2019
med flerårsplan 2020-2022
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar bifogat förslag till ”Mål och budget
2019 med flerårsplan för 2020-2022” med tillhörande bilagor 3 och 4.1 och
4.2.
Sammanfattning
Nämnderna ska arbeta med att ta fram nämndmål som visar vad nämnden
ska göra för att leva upp till fullmäktigemålen, analysera de preliminära
budgetramarna och redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar.
I dokumentet anges nämndens medskick till budgetberedningen, väsentliga
områden, mål och målsatta mått kopplat till fullmäktigemålen. Det ger inte
en fullständig bild av nämndens totala ansvarsområde. Det kan man hitta i
nämndens tillsynsplan, kontrollplan, övervakningsplan etc, och i viss mån i
kommande delårsrapporter. Dokumentet innehåller inte indikatorer. Om intresse för indikatorer finns är ett tips att ta en titt i Miljöbarometern som
finns på hemsidan.
I bilaga 3 har nämndernas budgetram räknats upp varje år för volymförändringar utifrån kommunens befolkningsprognos samt för pris- och löneökningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden medgavs att föra över 314 tkr
från 2017 års budget till 2018 som tillfälliga medel för miljöprogrammet.
Den summan finns inte med i nämndens nettobudget enligt bilaga 3. Nettobudget för nämnden 2018 ska enligt beslut vara 17 851 + 314 = 18 165 tkr
Till bilaga 3 har nämnden möjlighet att ge förslag till ytterligare justeringar.
Förslag till justeringar finns i bilaga 4.1 masshantering och bilaga 4.2 tobakslagen. Förslaget innebär ytterligare en tjänst som förstärkning på grund
av ökat tillsynsbehov.
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§ 46
Ekonomisk uppföljning juni 2018, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av ekonomisk uppföljning per
juni 2018.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiseras att hålla budget för 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick beviljat att överföra 314 tkr för att färdigställa miljöprogrammet. De är nu inlagda i budget för 2018. I tillsynsverksamhet inräknas både miljöbalkstillsyn och livsmedelstillsyn. Nettobudgeten ligger per juni på plus, eftersom alla avgifter kommit in i början av
året. I utredningsverksamheten ingår Fältbussen.
Nettoresultat per verksamhet tkr mars 2018
Tkr netto

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Gemensam verksamhet
Tillsynsverksamhet
Utredningsverksamhet
Summa

Utfall
juni
2018

Budget
2018
netto

Prognos Avvikelse
2018 juni
budget –
netto
prognos

-167

-490

-490

0

-2358
456
-2980
-5049

-4967
-4203
-8505
--18165

-4967
-4203
-8505
-18165

0
0
0
0
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§ 47
Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa
och tillfällig betydelse hos miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sammanfattning

Tidigare beslut om gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse fattades av kommunstyrelsen 1999 (dnr. 1999.51 Arkiv).
Detta beslut har nu uppdaterats och förtydligats, bland annat genom regler
som på ett tydligare sätt beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som kan gallras utifrån beslutet. Det nya beslutet omfattar även
gallring av information som finns på sociala medier.
Informationen som omfattas av detta beslut kan vara av två typer, vilka exemplifieras mer utförligt i de kompletterande reglerna. Handlingar som är
av tillfällig eller ringa betydelse och som upptas i Regel 1 bedöms gallringsbara utan att det medför inskränkning av allmänhetens rätt att ta del av
allmän handling, rättskipningens och förvaltningens egna behov av information samt forskningens behov. Reglerna 2 och 3 beskriver samma typ av
gallring; överföring av information till ny databärare.
Regel 1
Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig
eller ringa betydelse.
Regel 2
Gallring av information som överförts till ny databärare eller då handling
har ersatts av handling i annat format.
Regel 3
Särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av handlingar.
Reglerna gäller för miljö-och hälsoskyddsnämnden.
Ärendet

Detta gallringsbeslut ersätter för miljö- och hälsoskyddsnämnden tidigare
beslut om gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse dnr. 1999.51 Arkiv.
Detta förslag till beslut gäller för:
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Gallring av information som bedöms vara av tillfällig eller ringa betydelse
ska kunna gallras i enlighet med detta beslut med en gallringsfrist som
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myndigheten finner lämplig, vilket menas att det sker när informationen inte
längre behövs i verksamheten eller är inaktuell.
Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion
eller i sitt specifika sammanhang är av tillfällig eller ringa betydelse får ske,
under förutsättning att gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning
och forskning.
Dessa gallringsregler gäller om det inte finns avvikande regler om bevarande och gallring i lag eller förordning eller i föreskrifter eller om beslut
som grundar sig på lag samt under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts.
Vid tillämpning av detta beslut skall myndigheten själv ta ställning till vilken information och vilka handlingstyper som är av tillfällig eller ringa betydelse, utifrån de villkor som anges. Myndigheten ska dokumentera tilllämpningen av gallringsbeslutet i sina informationshanteringsplaner. I informationshanteringsplanerna ska gallringsfrist för varje handlingstyp
framgå.
För att beskriva vilka typer av handlingar som kan komma ifråga för gallring och för att underlätta tillämpningen av gallringsbeslutet, redovisas exempel på handlingar och information som kan vara av tillfällig eller ringa
betydelse i beslutets Regler.
Om det råder osäkerhet kring huruvida en handlingstyp, information eller
databärare kan gallras utifrån detta beslut, ska kommunarkivet rådfrågas.
Om det råder osäkerhet kring vilka handlingstyper som kan ersättningsskannas genom detta beslut, ska kommunarkivet rådfrågas.
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§ 48
Beslut om att utse dataskyddsombud samt entledigande av
befintligt dataskyddsombud
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1. utse Hugo Quisbert på företaget Arkiv IT till dataskyddsombud för
miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med den 7 september år 2018.
2.

entlediga registrator Björn-Åke Blom som dataskyddsombud för miljöoch hälsoskyddsnämnden från och med den 7 september år 2018.

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj år 2018. Förordningen kommer att innebära en hel
del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för att stärka kompetensen inom området upphandlat dataskyddsombud som tjänst genom en s k direktupphandling. Företaget Arkiv
IT har lämnat det bästa anbudet. Från och med den 7 september föreslås
konsulten Hugo Quisbert från Arkiv IT att utses som dataskyddsombud för
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ärendet

Dataskyddsombudets uppgifter
Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att
övervaka att nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det
innebär bland annat att samla in information om hur nämnden och förvaltningen behandlar personuppgifter, kontrollera att dessa följer bestämmelser
och interna styrdokument och att informera och ge råd inom nämnden och
förvaltningen. Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de
registrerade och personalen inom nämnden och förvaltningen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige (nämnden).
Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om nämnden eller förvaltningen gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter.

6[12]

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-20

Vem kan vara dataskyddsombud?
Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om dataskyddsförordningen, känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och ITsäkerhet fungerar samt ha förmåga att sprida information och etablera en
dataskyddskultur inom organisationen. Därför är också dataskyddsombudets
personliga egenskaper viktiga. Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen
är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet.
Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att
bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen
som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna
utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information som behövs.
Dataskyddsombudet behöver inte vara en anställd person. Detta innebär att
dataskyddsombudet kan vara externt, och att han/hon i detta fall kan fullgöra sin funktion på grundval av ett tjänsteavtal som ingåtts med en enskild
person eller en organisation. Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att
teckna ett avtal med företaget Arkiv IT för att tillhandahålla kompetens
inom dataskyddsfrågor. En utvald konsult från företaget kommer att inneha
rollen som dataskyddsombud. Avtalet är tecknat fram till och med 31 juli
2019. Förvaltningen kommer under året utbilda en person/er som senare efter avtalets utgång kan ingå i rollen som dataskyddsombud.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås att utse konsulten Hugo Quisbert
till dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med den
7 september år 2018 samt att befintligt dataskyddsombud entledigas från
och med samma datum.
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§ 49
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Livsmedelsinspektör Mariann Nordstrand informerade om tillsynen om rökfri miljö och revisionen från länsstyrelsen. Länsstyrelsen följer upp bristerna som framkommit i revisionen om tre år.
Miljöchef Ingrid Molander informerade om värmeböljan och sårbarheten.
Ingrid har ingått i en grupp som träffats ca 2 ggr/vecka för att förbättra beredskapen och följa läget under värmeböljan. Alla äldreboenden utom ett i
kommunen har fått bättre kylsystem.
Vidare informerade Ingrid Molander om dricksvattnet i Tullingeberg, att det
är fortsatt kokningsrekommendation och om ett fall av en insjuknad person
av legionella som förekommit. Fastighetsägaren har fått höja varmvattentemperaturen och vi kommer att ta nya vattenprover.
Förvaltningschef Carina Molin visade huvudprocesskarta för en god och
trygg livsmiljö, styr- och ledningsprocesser, processroll, processägare, processledare etc. Presentationen kommer att skickas ut till samtliga i nämnden.
Miljöinspektör Rodhe Edén gav information om Resurs Recycling vid
Kassmyra. Resurs Recycling har en hemsida där de kommer att lägga ut information.
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§ 50
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2018-05-10—2018-08-01.
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§ 51
Anmälningsärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Styrdokument i Botkyrka kommun – Policy för festlokaler i Botkyrka
kommun (KS/2017:766).
Beslut, Länsstyrelsen, Stockholm, 2018-05-31 (Beteckning 705-63882018): Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare i Botkyrka kommun 6 april 2018.
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-06-12, § 211, PFASförorening vid f.d. F 18 Tullinge, Riksten (sbf/2018:238).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på: Remiss – Förslag till detaljplan
för Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården), Botkyrka kommun (sbf/2018:286).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2018-07-02: Beslut om yttrande
över vattenuttag i Pålamalms vattentäkt (M 1253-18) (dnr:2018-000863).
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§ 52
Dialogforum
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antecknar till protokollet att nämnden tagit
del av bilagda minnesanteckningar.
Sammanfattning
Dialogforum är ett lokalt forum där förtroendevalda möter kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt för att
förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde fullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår
fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndens dagordning samt ansvarar för att besvara, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.
Minnesanteckningar Grödinge Dialogforum 2018-05-30.
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§ 53
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden - Förslag till
detaljplan för Ringleken 1 (Aspens förskola)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Ringleken 1 har upprättats. Syftet med planen är att riva befintlig förskola och bygga en ny och större. Den befintliga fastighetens areal kommer att utökas från 7400 kvm till 9100 kvm. Miljöenheten har synpunkter på förslaget till detaljplan gällande dagvattenhantering
och buller.
Bakgrund
Planområdet utgörs idag av Aspens förskola. Med anledning av att renoveringsbehovet är så pass stort och att antalet förskoleplatser behöver utökas bedöms det
bästa alternativet att riva och bygga en ny förskola. Förskolan föreslås bestå av
två våningar i stället för en vilket skapar mer friyta (gårdsyta). Inom planområdet
föreslås även en boendeparkering norr om förskolan för att arrenderas ut till Aspbergets samfällighetsförening. Detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan varav en miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.
Miljöenhetens synpunkter
Dagvatten
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde där utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdytor, som nya trafik-, parkerings- och industriytor, inte får ske direkt till ytvatten utan föregående
rening, enligt vattenskyddsförskrifterna. Planområdet ligger inom kommunens
verksamhetsområde för dagvatten vars recipient är Albysjön. Vattenmyndigheten
bedömer att det finns risk för att miljökvalitetsnormerna god ekologisk status och
god kemisk status inte uppnås år 2021. Miljöenheten bedömer likt planförslaget
att en dagvattenutredning bör utföras, som utreder hur det förorenade dagvatten
som uppstår kan renas så att belastningen på nedströms liggande vatten eller
grundvatten inte ökar.
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