SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2019-04-08

Kommunalhuset, Munkhättevägen 45, Tumba, kl 18:30- 20.30

Plats och tid

Beslutande

Myrna Persson (MP) ordförande,
Peter Siebert (L), Anders Thorén
(TUP), Nina Lehtola (S), Rolf
Garneij (S), Robert Nuse (S), Marie
Spennare (M), Lennart Lauberg
(M), Lana Issakainen (SD), Monica
Brundin (V), Leena-Karie Zetterlund Nilsson (KD

Ersättare

Birgitta Mörk (S), Thomas Eriksson (M), Carina Pettersson (TUP),
Peter Himmelving Sergius (SD), Tara Charoensong (V), Samer Fendukly (KD), Kim Viktor (MP)

Övriga deltagande

Jessica Nyberg, Gunilla Isgren, Erik Bergström, Ulrika Svärd,
Karina Wallenius
Lennart Lauberg (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, Munkhättevägen 45,
Tumba, 2019-04-15

Sekreterare

Paragrafer

22 - 32

Karina Wallenius

Ordförande

Myrna Persson (MP)
Justerare

Lennart Lauberg (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2019-04-08

Anslaget den

Nedtas den

2019-04-17

2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, Munkhättevägen 45, Tumba
Underskrift

_________________________
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§ 22
Muntlig övergripande information från Energi- och klimatteamet
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att man har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöutredare inom miljöenheten Gunilla Isgren och energi- och klimatrådgivare Erik Bergström ger muntlig information till nämnden om kommunens energi- och klimatarbete.
Presentationen om kommunens klimatarbete skickas ut till samtliga i nämnden.
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§ 23
Botkyrka Fairtrade City – handlingsplan 2019
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner handlingsplanen för kommunens Fairtrade City - arbete för 2019 i enlighet med miljöenhetens tjänsteskrivelse 2019-03-20.
Reservationer
Lana Issakainen (SD) och Marie Spennare (M) reserverar sig mot beslutet.
Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i § 144, 2018-06-04 att inrätta beredningen
Fairtrade City från och med den 1 december 2018. Beredningen ska årligen
bereda en handlingsplan för beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
delge kommunstyrelsen underlag i form av ett anmälningsärende.
I miljöenhetens tjänsteskrivelse 2019-03-20 redovisas handlingsplanen för
2019. Handlingsplanen följs upp och revideras vid behov under året vid
styrgruppens möten. Aktiviteter som utfördes under 2018 finns även redovisade.
Sedan Botkyrka diplomerades till en Fairtrade City 2010 har kommunens
andel av inköp av Fairtrade-märkt kaffe ökat från 9 procent till 86 procent
2019. Andelen inköp av Fairtrade-märkt te har under samma tidsperiod ökat
från 0,5 procent till 59 procent.
Kommunen har skickat in förnyelseansökan för 2019. I ansökan finns planerade aktiviteter för året redovisade.
Diplomeringen Fairtrade City ger tillgång till ett varumärke som konkret visar på hur kommunen aktivt arbetar med flera av målen i Agenda 2030.
Yrkanden
Anders Thorén (TUP), Carina Pettersson (TUP) och Janna Ljung (TUP) yrkar avslag till ordförandeförslaget bilaga.
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Propositionsordning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget
mot yrkandet och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande
Lana Issakainen (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 24
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden Detaljplan för Späckhuggaren 1 i Tumba, plannr 12-25
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen daterad 2019-03-13 beaktas.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Späckhuggaren 1 har upprättats. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse om sex stycken radhus.
Fastigheten Späckhuggaren 1 är idag ca 1900 m2 stor och i privat ägo, i samband
med planläggningen planeras fastigheten förstoras med ca 350 m2 i öster.
Miljöenheten har följande synpunkter på detaljplaneförslaget:
 Att man bör genomföra en utredning om vibrationer från vägtrafiken.
 Att man inför i planbestämmelser att ny bebyggelse för stadigvarande vistelse ska utföras radonsäkert.
 Att man vid upptäckt av markförorening snarast underrättar tillsynsmyndigheten.
 Att man ansöker om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden innan
inrättande av infiltrerande dagvattenanläggningar, enligt Segersjös
vattenskyddsföreskrifter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat 2019-04-08.
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§ 25
Ändring av taxa och avgift för tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (MHN/2019:16)
Beslut
Miljöenhetens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa och avgift för prövning av ansökan
om förstäljningstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige fastställer att ny taxa och avgift gäller från och med
2019-07-01.
3. Kommunfullmäktige fastställer föreslaget tillägg i miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente gällande lag om tobak och liknande produkter.

Sammanfattning
Sveriges riksdag har den 12 december 2018 beslutat om en ny tobakslag,
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt denna lag införs
tillstånd för försäljning av tobak både för detaljhandel och partihandel. Den
som vill sälja tobak måste ansöka i kommunen om tillstånd. I den nu gällande tobakslagen (1993:581) krävs bara en anmälan av försäljning och ingen anmälan krävs för partihandlare. I den nya lagen finns angivet att kommunen får ta ut en avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd
(8 kap. 1 §). Vidare i denna lag får kommunen även ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak och av den
som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare (8 kap. 2 §).
Prövningen av tillståndet för tobaksförsäljning bygger på nuvarande alkohollag (2010:1622) och dess prövningsförfaranden för serveringstillstånd.
Denna prövning innefattar både ekonomisk och personlig lämplighet samt
remissförfarande till skatteverket och kronofogdemyndigheten samt kan vid
vissa tillfällen krävas yttranden från polismyndigheten och tullverket.
Om alla handlare som i dag har anmält försäljning av tobak (66 stycken)
kommer att söka tillstånd kommer det att krävas en stor arbetsbelastning
under en begränsad period. Vidare kommer tillsynen av försäljningen kräva
mer arbete än i dag då de uppgifter som krävs vid prövningen åter kommer
att behöva kontrolleras och följas upp under året utöver den typ av tillsyn
som sker i dag.
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Avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare kommer även att införas i taxan då det i nuvarande taxa inte finns i möjlighet att
ta ut en avgift för detta. Avgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter eller
påfyllnadsbehållare bör införas för att säkerställa självkostnads- och likställighetsprincipen.
Reglementet ändras i §1, punkt 3a där lagen om tobak och liknande produkter läggs till.
Av ovan nämnda skäl vill miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige antar föreslagna taxeändringar samt revidering av reglementet.
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§ 26
Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta delegationsordning för
miljö- och hälsoskyddsnämnden med tillhörande bilaga ”delegationsförteckning för miljö-och hälsoskyddsnämnden”.
Ärendet
Miljöenheten har gjort en översyn av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning i syfte att införa de ändringar som skett inom det lagstiftningsområde som miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för.
Förutom att den nya tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019 har lagt
till har endast mindre justeringar genomförts.
Delegationsordningen är uppbyggd enligt SKL:s (SKL = Sveriges Kommuner och Landsting) mall.
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§ 27
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Miljöchef Ulrika Svärd gav information gällande Pfos vid f.d. brandövningsplatsen och f.d. napalmövningsbanan i Riksten och att Försvarsmakten
kommer att göra en rimlig- och skälighetsbedömning för ev åtgärdsförslag.
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§ 28
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2019-02-20—2019-03-19.
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§ 29
Remiss: Förslag till dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för
Salems kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad
2019-03-19 som sitt yttrande.
Sammanfattning
Syftet med dagvattenstrategin är att Salems kommun genom gemensamma
mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till kommunens organisation och till aktörer utanför kommunen. Dagvattenpolicyn innehåller övergripande bestämmelser, medan dagvattenstrategin utgör det
dokument som mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten för att leva upp till policyn. Miljöenheten tycker att förslagen till policy
och strategi för Salems dagvattenhantering innehåller relevanta mål och åtgärder, och att det är bra att förslaget även tar upp ansvarsfördelningen.
Möjligen skulle stycket om vad en översiktsplan ska innehålla, i vissa delar
kunna vara mindre detaljerat, men samtidigt kompletteras med en skyfallskartering och en redovisning av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. När det gäller stycket om detaljplaner kan det vara mer strategiskt
att hänvisa till Svenskt vattens aktuella riktlinjer, när det gäller vilka flöden
som ska vara dimensionerande. Miljöenheten ser mycket positivt på att
kommunen tagit fram en vattenplan som syftar till att klara sjöarnas miljökvalitetsnormer, och nu en policy och strategi för dagvattenhanteringen som
ska hjälpa till att leva upp till vattenplanens mål. Lägre utsläpp av föroreningar i Uttran bidrar även till att vattenförekomster nedströms sjön i Botkyrka kommun får lägre belastning, så att möjligheterna att följa MKN
ökar.
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§ 30
Anmälningsärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Meddelande från Arbetsmiljöverket 2019-02-28 – Ett hållbart arbetsliv är
lönsamt för alla! (Beteckning 2017/061088).
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§ 31
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden - Yttrande över
samrådsförslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneprogram
för centrala Tullinge under förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen
daterad 2019-03-21 beaktas, med följande tillägg:
Nämnden ser positivt på att det byggs bostäder i ett centralt, redan bebyggt
läge med god infrastruktur och nära kommunikationer. Utvecklingen av
området kommer att ta flera år att genomföra och det är viktigt att se över
miljö- och klimatpåverkan under alla byggnationens etapper, så att vi underlättar för våra medborgare att använda mer kollektivtrafik eller andra hållbara mobilitetslösningar.
“Med en tidig dialog med byggherrar går det att bygga in bra, energisnåla
och effektiva transportlösningar. För att minska behovet av parkeringsplatser kan man främja användning av cykel, starta bilpooler och förbättra kollektivtrafiken. Med flexibla parkeringsnormer kan kommuner tillsammans
med byggherrarna exempelvis anpassa antalet parkeringar vid nybyggnation efter målgrupp, område, kollektivtrafikmöjligheter. (Energimyndigheten).
Uppmärksammas bör i etapp 1 ska den stora infartsparkeringen vid Römossevägen tas bort för att bebyggas med bostäder. Enligt ”Parkeringsutredning
Tullinge Centrum” från 2018 gäller det 45 parkeringsplatser. Men först i
etapp 3 ska parkeringshuset byggas som förhoppningsvis ersätter även dessa
borttagna infartsparkeringsplatser. Det sparar pengar och ger en minskad
energianvändning för såväl byggherrar, fastighetsägare som kommuner.”
(Energimyndigheten).
Nämnden föreslår även att uppmuntra byggherrarna att sträva efter att
bygga med giftfria- och klimatsmarta material och att tänka på hela livscykeln av byggnaderna för ”att främja en hållbarutveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö” (Miljöbalken). Samt att detaljplaneprogrammet ska formas så att till
att Botkyrkas klimatmål nås: ”Botkyrka ska vara fossilbränslefri senast
2030 och klimatneutral senast 2045”.
Marie Spennare (M) deltar ej i beslutet.
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Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har via en remiss från Samhällsbyggnadsnämnden erhållit ett förslag till nytt detaljplaneprogram för centrala Tullinge. Remissen är en del av samrådet av programmet och synpunkter efterfrågas.
Syftet med programmet är att visa hur kommunen vill att centrala Tullinge
stegvis ska förtätas och utvecklas i samband med att Förbifart Tullinge
byggs. I programmet föreslås bl. a. att cirka 1600 nya bostäder ska byggas i
centrala Tullinge. Programmet sträcker sig fram till år 2030. Planprogrammet ska fungera som ett underlag och stöd för kommande arbete med detaljplaner i centrala Tullinge.

Synpunkter
Miljöenheten lämnar följande synpunkter på programmet:
- Undersökningen av programmet har kommit fram till att programmet
medför risk för betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör tas fram. Miljöenheten kan konstatera att det inte ingår någon MKB i programhandlingarna.
Miljöenheten anser att programmet behöver kompletteras med en strategisk
miljöbedömning inklusive MKB.
Programområdet är en strategisk plats i kommunen som bl. a. påverkas av
en komplex infrastruktur. Dessutom är den förslagna exploateringen omfattande. Ett antal övergripande miljöfrågor kommer att påverka de flesta av
de kommande detaljplanerna i området. Det gäller t.ex. buller, dagvatten,
risk och luftkvalitet. För att tidigt få en sammanhållen kunskap om miljöfrågorna i området och hur de bör beaktas i kommande detaljplaner behöver en strategisk miljöbedömning göras i programskedet.
-Det är positivt att programmet inte vill exploatera skogsområdet mellan
programområdet och bostadsområdet Tullinge skog. Skogen har höga naturvärden och är värdefull för tullingebornas rekreation och ger även andra
ekosystemtjänster. Skogen utgör också ett viktigt spridningssamband med
koppling till Flemingsbergsskogens naturreservat i öster. Detta gröna samband är markerat i Botkyrkas översiktsplan. Därför behöver man vara försiktig med att skapa nya barriärer i skogen i form av ytterligare gång- och
cykelbanor, belysning och annat som föreslås i programmet. Eventuella ingrepp i skogen behöver föregås av en naturvärdesinventering och bedömning av sakkunnig ekolog.
-Två mindre naturområden föreslås att bebyggas med bostäder; ett vid Aftonvägen och ett vid Nibblevägen. I programhandlingarna saknas uppgifter
om naturvärdena i dessa områden. Innan man går vidare med detaljplaner
för områdena behöver naturvärdesinventeringar göras. Programmet bör
kompletteras med kunskap från dessa.
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-Precis som framgår av programmet så är det stor skillnad på miljökonsekvenser för bebyggelse som omger Huddingevägen om Förbifart Tullinge
byggs eller inte. Det gäller framför allt miljöaspekterna luftkvalitet, buller
och risk. Förbifarten kommer att avlasta centrala Tullinge från en hel del av
genomfartstrafiken. Därför är det bra att programmet föreslår att de centrala
delarna närmast Huddingevägen kommer att bebyggas/anläggas efter att
Förbifart Tullinge blivit klar.

Särskilt yttrande
Anders Thorén (TUP), Carina Pettersson(TUP) och Janna Ljung (TUP)
lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 32
Ekonomisk uppföljning mars 2019, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av ekonomisk uppföljning per
mars 2019.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiseras att hålla budget för 2019.
Prognosen på livsmedel är ändrad då vi tar hänsyn till den extra intäkt som
livsmedel får tack vare den nya tobakslagen.
Nettoresultat per verksamhet tkr mars 2019
Tkr netto

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Gemensam verksamhet
Miljö och Hälsoskydd
Livsmedel
Natur och Miljöanalys
Naturskola, Fältbussen
Summa

Utfall
mars
2019

Budget
2019
netto

Prognos Avvikelse
2019 mars
budget –
netto
prognos

-164

-490

-490

0

-872
1 389
1 078
-1 360
-493
-422

-5 188
-3 127
-707
-6 347
-1 987
-17 846

-5 188
-3 127
-207
-6 347
-1 987
-17 346

0
0
500
0
0
500
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Ärende 2:

Yrkande
2019-04-08

Botkyrka Fairtrade City – handlingsplan 2019
Projekt som Fairtrade City och Earthhour är exempel på
verksamheter där Botkyrka Kommun inte bör engagera sig. Nyttan
för kommuninvånarna är minst sagt tveksam. Därutöver medför
dessa projekt ökade kostnader, dels personalkostnader men också
avgifter och merkostnader i kraft av högre inköpspriser (gäller
Fairtrade City). Vår rekommendation är därför att Botkyrka avslutar
sitt engagemang i Fairtrade City så snart avtalet tillåter.

Anders Thorén (TUP) , Carina Pettersson (TUP), Janna Ljung
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Miljö och Hälsoskyddsnämnden
Särskilt Yttrande

Reservation mot Botkyrka Kommuns deltagande i Fairtrade City
Mot bakgrund av Fairtrade Citys uppdrag, anser Sverigedemokraterna att en privataktör inte ska
kunna diktera villkoren för den handelspolitik som gör gällande. Oavsett vad den går ut på.
FairTrade City är ett privat aktiebolag som i dagsläget omsätter ca 26 miljoner SEK.
Bolaget framtvingar kommuner att köpa kravmärkta produkter som dels är omöjliga att kontrollera,
men även kostar kommunen en ansenlig summa pengar per år, inte bara i avgifter och administrativa
resurser, men även dyrare inköp av produkter som kan inhandlas till en lägre summa av andra
aktörer.
Vidare anser Sverigedemokraterna att kommunen i så stor utsträckning som möjligt, bör köpa och
stödja svenska bönder och företag.
Lana Issakainen
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Ärende 10:

Särskilt yttrande
2019-04-08

Yttrande över samrådsförslag till detaljplaneprogram för
centrala Tullinge
På sidan 21 i samrådshandlingarna, punkt 9, framgår att man
planerar att placera två punkthus om 8 våningar på de befintliga
bollplanerna i parkens södra ände. Det innebär att ev. Kvarvarande
yta kommer att hamna i mer eller mindre permanent sku gga.
From och med den 1 januari kommer Sverige att anta FN:s
Barnkonvention, som förespråkar att barnens perspektiv skall
särskilt beaktas i samband med samhällsutbyggnad. Jag tror inte
barnen föredrar nya bostäder på denna plats i stället för en lekpark.
Om man trots massiva protester från de boende väljer att gå vidare
med byggnation på denna plats föreslår jag en namnändring:
Från Solskensparken till ”Stora Skuggan”

Anders Thorén (TUP) , Carina Pettersson (TUP) , Janna Ljung (TUP)p

