
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 2021-06-01 
 

 

 

Pats och tid Digitalt sammanträde via Teams kl. 18.30 – 20.40 
 
Beslutande Camilla Eriksson (C), ordförande     Marie Spennare (M) 
  Lisa Hellsing (MP)     Lennart Lauberg (M) 
  Anders Thorén (TUP) (t.o.m. § 36)  Lana Issakainen (SD) 
  Nina Lehtola (S)  Monica Brundin (V) 
  Rolf Garneij (S) (fr.o.m. § 37)  Leena-Karie Zetterlund-Nilsson (KD) 
  Birgitta Mörk (S)  Kim Victor (MP) (t.o.m. § 36)   
   Janna Ljung (TUP) (fr.o.m. § 37) 
    
Ersättare Thomas Eriksson (M), Janna Ljung (TUP) (t.o.m. § 36),  

Eleonore Wagner (TUP), Tara Thelin (V),  
Kim Victor (MP) (fr.o.m. § 37) och Peter Siebert (L)     
 

Övriga deltagande Carina Molin, Anna-Carin Mattsson, Markus Ek, Dennis Latifi,  
Linda Dahlberg, Kerstin Amelin (politisk sekreterare V) och  
Olov Lindquist    

 
Utses att justera  Janna Ljung 

 
 

Plats och tid för justering Digital justering 2021-06-02 
 
     
Sekreterare   Paragrafer 36 – 40 
  Olov Lindquist   
    
    
Ordförande    
 Camilla Eriksson   
    
    
Justerare    
 Janna Ljung   
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   

 Nämnd Sammanträdesdatum 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-06-01 
 Anslaget den Nedtas den 

 2021-06-03 2021-06-25 
 Förvaringsplats för protokollet  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Underskrift 

 
_________________________ 

 

  Olov Lindquist   
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1111173



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 2021-06-01  
 

§ 36  
Information om den nu aktuella händelsen med filter nere i 
Kassmyra 
 
Beslut  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av  
informationen. 
 
Sammanfattning 
Konsult Markus Ek informerar om de senaste händelserna i Kagghamra 
och i Kassmyra.    
 
_______________ 
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BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 2021-06-01  
 

 
§ 37 
Information om Pfas  
 
 Beslut  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av  
informationen. 
 
Sammanfattning 
T f Hållbarhetsdirektör Dennis Latifi och Områdesstrateg Linda Dahlberg 
informerar om Pfas och de åtgärder som förväntas av Försvarsmakten.  
 
_______________ 
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BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 2021-06-01  
 

 
 
 
§ 38 
Överklagande av anmälan av miljöfarlig verksamhet 
(MHN/2021:00017) 

 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delegera till ordföranden, att i 
samråd med 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, fatta beslut i  
ärendet.  
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade på sitt sammanträde  
2021-02-15 att förbjuda Talby Mark och Miljö AB:s anmälda miljöfarliga 
verksamhet på del av fastigheten Tumba 8:344 och att att avslå Talby Mark 
och Miljö AB:s ansökan om tillstånd enligt bestämmelse i föreskrifter för Se-
gersjö vattenskyddsområde att bedriva industriell verksamhet genom att sor-
tera avfall på del av fastigheten Tumba 8:344 inom Segersjö vattenskyddsom-
råde.  
 
Tallby Mark och Miljö AB överklagade miljö- och hälsoskyddsnämndens be-
slut och Länsstyrelsen har upphävt båda de överklagade besluten 
och återförvisat ärendena för fortsatt handläggning. 
 
En förnyad handläggning kommer således att genomföras. Förvaltningen har 
dock inte möjlighet att till nämndens extra sammanträde 2021-06-01 hinna 
med att genomföra en sådan, utan föreslår att nämnden beslutar att delegera 
ärendet.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att delegera till 
ordföranden, att i samråd med 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, 
fatta beslut i ärendet.  
 
________________ 
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BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 2021-06-01  
 

 
 
§ 39 
Idéburet offentligt partnerskap delår 1 2021 
(MHN/2021:00507) 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av  
informationen. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har idag inga samverkansavtal och några 
planer finns inte i dagsläget för IOP samverkansavtal. 
 
Initiativ till samverkan ska komma från den idéburna organisationen för att 
ett samverkansavtal ska ingås. Vår slutsats är därför att kommunen behöver 
informera om denna möjlighet. 
 
Regler för när IOP samverkansavtal i Botkyrka Kommun kan ingås: 
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen. 
• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan,    
       där de idéburna organisationerna särskilt nämns. 
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade  
       föreningsbidraget. 
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 
• Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra  
       insatser). 
• Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 
• Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom  
       gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut.” 
 
Ärendet 
I kommunfullmäktigeuppdrag ska prövas om civilsamhället kan vara utförare 
av verksamheten - långsiktiga samarbetsavtal. Samtliga nämnder får i upp-
drag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara 
utförare av verksamheten och om de i så fall är möjligt att ingå långsiktiga 
samarbetsavtal. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör underlag för beslutet.  
 
_______________ 
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BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 2021-06-01  
 

 
 
 § 40 
 Förvaltningsdirektören informerar 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av  
informationen. 

Sammanfattning 
 T f miljöchef Anna-Carin Mattsson presenterade sig och informerade om den  
  kommande verksamheten på miljöenheten.  
 
  _________________ 
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