
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[3] 

Krisledningsnämnden 2021-03-11 Kod:1.2.3.3 

  Dnr: KR/2021:00010 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
Ebba Östlin (S) 
ebba.ostlin@botkyrka.se 

Krisledningsnämnden 

Beslut om uppdrag att beställa extern 
granskning av kommunens krishantering 
med anledning av branden i NM Trading & 
Transport AB:s avfallsanläggning i 
Kagghamra samt miljö- och 
hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens 
hantering av bolagets avfallsanläggningar 
i Kagghamra och Kassmyra efter inledd 
konkurs 

Förslag till beslut 
1. Krisledningsnämnden beslutar att uppdra åt kommunfullmäktiges 

presidium att beställa en oberoende extern granskning. I granskningen 
ska både kommunens samlade agerande med anledning av branden i 
NM Trading & Transport AB:s verksamhet vid avfallsanläggningen i 
Kagghamra och miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens 
hantering av NM Trading & Transport AB:s avfallsanläggning i 
Kagghamra och Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i 
Kassmyra med avseende på miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar 
enligt miljölagstiftningen och annan lagstiftning tillämplig vid konkurs 
ingå. 
 

2. Granskningen ska avse tiden från konkursbesluten för respektive bolag 
tills granskningen är avslutad, inbegripet hantering med anledning av 
branden i Kagghamra. 
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Sammanfattning 
 
 
 
Krisledningsnämnden uppdrar åt kommunfullmäktiges presidium att 
beställa en oberoende extern granskning av kommunens hantering av NM 
Trading & Transport AB:s avfallsanläggning i Kagghamra samt dess 
dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i 
Kassmyra efter att konkurs inleddes för bolagen. Utredningen ska omfatta 
både det ordinarie arbetet inom framförallt miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ansvarsområde samt kommunens krishantering av branden. 
 
När det gäller kommunens krishantering med anledning av branden ska 
granskningen omfatta såväl förvaltningsorganisationens hantering genom 
bland annat central krisledning, CKL, som den politiska organisationens 
beslutsfattande.  
 
Granskningen ska bland annat men inte uteslutande, redogöra för: 
 

• informations- och kommunikationsflöden internt inom kommunen, 
• informations- och kommunikationsflöden mellan kommunen och 

medborgare och andra externa intressenter,  
• bedömningar som gjorts och beslut som fattats,  
• kontakter och samverkan med andra myndigheter.    

 
När det gäller granskningen av miljö- och hälsoskyddsnämndens hantering 
av NM Trading & Transport AB:s avfallsanläggning i Kagghamra samt dess 
dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i 
Kassmyra ingår att särskilt belysa nämnden och enhetens agerande med 
anledning av branden i avfallsanläggningen i Kagghamra. Granskningen ska 
ha sin utgångspunkt i miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar enligt 
miljölagstiftningen och annan lagstiftning tillämplig vid konkurs. 
Granskningen ska bland annat redogöra för de bedömningar som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden gjort och de beslut som fattats, givet de 
förutsättningarna som funnits vid varje given tidpunkt. 

 
Ebba Östlin (S) 
Krisledningsnämndens ordförande 
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Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium  
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