BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-28

Digitalt sammanträde via Teams, kl. 18:30- 20:30

Plats och tid

Camilla Eriksson (C), ordförande
Anders Thorén (TUP)
Nina Lehtola (S)
Rolf Gameij (S)
Margareta Holmqvist (S)
Marie Spennare (M)
Lennart Lauberg (M)
Lana Issakainen (SD)
Monica Brundin (V)
Leena-Karie Zetterlund-Nilsson (KD)
Kim Viktor (MP)

Beslutande

Robert Nuse (S), Birgitta Mörk (S), Janna Ljung (TUP),
Emil Mattar (S), Thomas Eriksson (M), Tara Charoensong (V),
Youssef Bchara (KD) och Peter Siebert (L)

Ersättare

Carina Molin, Ulrika Svärd, Markus Millegård och
Britta Ahlgren

övriga deltagande

Utses att justera

Anders Thorén

Plats och tid för justering

Digital justering 2020-10-06

Sekreterare

Paragrafer

Ulrika Svärd

Ordförande
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Camilla Eriksson

Justerare

Anders Thorén
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Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöen
heten, Munkhättevägen 45, Tumba
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§ 63
Muntlig information – Naturvård
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att nämnden tagit
del av informationen.

.

Sammanfattning

Kommunbiolog Britta Ahlgren ger muntlig information med PowerPoint-presentation om
naturvården, ängs- och betesmarker, och varför de behöver skötas.
________________

Sign
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§ 64
Muntlig information – två beslut från delegationslistan
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av informationen om två beslut från delegationslistan.
Sammanfattning

Miljöchefen/miljöenheten inom miljöenheten informerar om två beslut
från delegationslistan.
Protokollsanteckning

Anders Thorén (TUP), Marie Spennare (M) och Monica Brundin (V)
anmäler följande protokollsanteckning:
Vi anser att ärendet som avsåg yttrandet om vattenverksamhet inte skulle
ha tagits på delegation.
________________

Sign

Beslutsexpediering
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§ 65
Delegationslista
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2020-06-25 – 2020-09-01.
________________

Sign

Beslutsexpediering
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§ 66
Beslut om förbud med vite mot rökning av tobak och
örtprodukter
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun beslutar att förbjuda,
Tasty7 house HB med organisationsnummer 969765-3674, att använda eller
låta använda lokalen med tillhörande uteservering på fastigheten Kvarnhagen
119, med adressen Alhagsvägen 95, 145 60, Norsborg, för servering och
rökning av tobak och örtprodukter.
Förbudet är förenat med ett löpande vite på 100 000 kronor som ska betalas
varje gång (högst en gång per dag) som någon myndighetsperson uppmärksammar att förbudet överträds. Förbudet gäller till och med 2022-09-01.
Förbudet avser inte sådant utrymme som uppfyller kriterierna för ett rökrum
och som är godkänt av miljö och hälsoskyddsnämnden.
Förbudet träder i kraft 3 veckor efter att det tagits emot. Beslutet grundar sig på

- 6 kap. 2, 5, 6, 8 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- 7 kap. 3 och 9 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Sammanfattning

Tasty7 house HB med organisationsnummer 969765-3674, Kvarnhagen 119,
med adressen Alhagsvägen 95, 145 60, Norsborg bedriver en restaurang
verksamhet samt försäljning av vattenpipor utan tobak då verksamheten saknar
tobakstillstånd. Verksamheten ansökte om försäljningstillstånd 28 oktober
2019. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslog ansökan 14 maj 2020 i
delegationsbeslut § 2020-313. Gästerna ska enligt verksamhetsutövaren medta

sin egen tobak och tillsätta i vattenpipan. Verksamheten tillåter rökning i ett avsett
rum för rökning. Verksamheten har inte redogjort tillräckligt med uppgifter för att
miljöenheten ska kunna utreda om rökrummet uppfyller kraven för ett godkänt
rökrum. Verksamheten har den 3 september 2020 redogjort för godkänt ventilation
endast.
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Ärendet

Miljöenheten utförde 13 juni 2020 tillsyn tillsammans med polismyndigheten,
tullverket och skatteverket. Vid inspektionstillfället var fönstret till rökrummet
öppet under hela besöket och dörren var öppen till rökrummet vid ankomst.
Miljöenheten noterade att ventilationen inte uppfyller kraven för rökrum. Det
serverades dryck samt erbjöds underhållning i form av TV och brädspel.
Miljöenheten har tidigare informerat verksam hetsutövaren om att det är
förbjudet att erbjuda underhållning i rökrummet då det inte är en plats där
gäster ska uppehålla sig på. Närvarande vid tillsynen var verksamhetsutövare.
Verksamhetsutövaren informerades även på plats. Den 17 juni 2020 skickades
en inspektionsrapport ut till verksamhetsutövare med ovan nämnda brister.
Vid tillsynsbesök 27 juni 2020 utförde miljöenheten tillsyn på verksamheten i
samband med tillsyn av Corona-restriktioner tillsammans med representanter
från polismyndigheten. Under inspektionstillfället noterades det att
verksamheten har öppna fönster samt dörr till rökrummet. Det serveras även
dryck i rökrummet. Det erbjuds även underhållning genom en TV och
sällskapsspel. Inspektörerna har dokumenterat detta med fotografier.
Närvarande vid tillsynen var verksamhetsutövare.
I samband med tillsynsbesök den 13 juni har miljöenheten begärt in
dokumentation som styrker att avsett rökrum är godkänt att användas som
rökrum. Kan verksamheten inte redogöra för att rökrummet uppfyller
kriterierna för rökrum kommer förbudet även gälla i det rum som idag
används som rökrum. Den 3 september 2020 har verksamheten redovisat
uppgifter på att ventilationen är åtgärdad. Det saknas uppgifter om
rökrummets storlek samt uppgifter om att underhållning är borttagen.
På grund av att ovanstående brister är upprepande och ej åtgärdas anser miljöoch hälsoskyddsnämnden att det aktuella beslutet förbud med vite mot
rökning av tobak och örtprodukter är befogat. Av 6 kap. 2 och 5-6 §§ lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter framgår att rökning av tobak
och örtprodukter är förbjuden i restauranger eller andra serveringsställen.
Trots 2 § 5 får rökning enligt 6 § tillåtas i restauranger och på andra
serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning.
Förbudet innebär att verksamheten inte får servera eller tillåta rökning av
tobak och örtprodukter på någon annan plats än i ett rökrum som uppfyller
kriterierna för rökrum och som är godkänt av miljö och hälsoskyddsnämnden.
________________
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§ 67
Yttrande över remiss av promemoria från miljödepartementet
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det som
kommunens svar på remiss från miljödepartementet av promemorian
Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som
hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar.
Reservation

Moderaterna och Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
respektive yrkanden.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för kommunen svara på remiss från
miljödepartementet gällande ändringar i två förordningar avseende
tillsynsprogram och tillsynsbesök som tillsynsmyndigheter ska upprätta
respektive genomföra. Nämndens förvaltning har upprättat ett yttrande och
lämnar synpunkter gällande föreslagna krav på regelbundna inspektioner hos
yrkesmässiga verksamheter som producerar farligt avfall.
Ärendet

Botkyrka kommun har fått en remiss från miljödepartementet gällande en
promemoria med förslag på ändringar i miljötillsynsförordningen och
förordningen om utvinningsavfall. De föreslagna ändringarna innebär i
huvudsak justeringar gällande kraven på tillsynsmyndigheter att upprätta
tillsynsprogram för vissa typer av verksamheter samt kraven på genomförande
av regelbundna tillsynsbesök hos vissa verksamheter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utsetts att svara på remissen för
kommunen. Nämndens förvaltning har upprättat ett yttrande över
promemorians innehåll. I yttrandet framförs synpunkter på kravet på
tillsynsbesök med jämna mellanrum hos yrkesmässiga verksamheter som
producerar farligt avfall. I yttrandet framhålls att kommunen ser
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miljömässiga fördelar med detta, men att vi befarar att det kommer att
innebära en ökad administrativ börda för tillsynsmyndigheterna som tar tid
från arbetet med att skapa miljönytta genom tillsyn.
Yrkanden

Moderaterna och Tullingepartiet yrkar att den ekonomiska ramen för miljöoch hälsoskyddsnämnden bör utökas för att klara av den handläggning som
föreslås. Ordföranden (C) yrkar avslag på Moderaternas och Tullingepartiets
yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Moderaternas och Tullingeparitets yrkande
och sitt förslag om att avslå detta yrkande och finner att miljö- och
hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
______________

Sign

Beslutsexpediering

Comfact Signature Referensnummer: 952606

PROTOKOLL
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2020-09-28

§ 68
Yttrande över ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
på fastigheten Eriksberg 2:136
Ärendet utgår.
___________
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§ 69
Delårsrapport 2
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöenhetens delårsrapport 2 för
verksamhetsår 2020.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar att hålla budget under 2020,
förutsatt att årsavgifterna för tillsynen kommer att faktureras som planerat i
september 2020. Bidrag på ca 500 000 kr har ansökts från Kammarkollegiet
angående tillsyn av covid-19, vilket förmodas beviljas.
Den 1 juli 2020 trädde en ny lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen i kraft. Lagen kommer att upphöra att gälla vid utgången
av 2020. Tanken med den nya lagen är att tillsynen för att minska
smittspridning av covid-19 ska bli effektivare när ansvaret för tillsynen
överförs från smittskyddsläkaren till den kommunala nämnd som ansvarar för
miljö- och hälsoskyddsområdet. Lagen innebär ett särskilt tillsynsuppdrag och
befogenhet att besluta om förelägganden mot serveringsställen avse- ende till
exempel ommöblering, begränsning i öppettider eller stängning. Kraven kan
förenas med vite och besluten gäller omedelbart, om inte annat anges i
beslutet. I och med de nya lagen har en översyn gjorts av miljö- och
hälsoskyddsnämndens nuvarande delegationsordning i syfte att införa de
ändringar som behövs. Delegationsordningen som rör den tillfälliga lagen
(2020:526) har lagts i ett eget avsnitt i delegationsförteckningen och detta
avsnitt gäller endast så länge denna lag med tillhörande föreskrifter är
gällande. Tillsynen för att minska smittspridning av covid-19 har pågått under
våren och sommaren och kommer att fortsätta under höst och vinter.
Miljöenhetens bedömning är att de flesta restauranger och kaféer som haft
besök sköter sig.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att flertalet av målen kommer att
uppfyllas. Majoriteten av målen rapporteras årsvis. De mål som avviker i
dagsläget är:
Målområde 1. Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället
För måttet att "Övriga dagar (ej 5-klassare) med Fältbussen sprida kunskap om
allemansrätt, skyddad natur och nedskräpning." kommer utfallet att minska från
24 till 19. Det beror på att sommarskolan avbokade 6 av 8 dagar och att antalet
klasser med åk 5 ökar, därför har inte mer tid för SFI erbjudits.
Målområde 6. Skapa en god och trygg livsmiljö för
Botkyrkaborna Ett mått mäts på delår:
"Antal deltagare i städkampanjer ökar".
Målet på 7700 deltagare uppfylldes inte. 7047 deltagare anmälde sig. En stor
orsak till att målet inte kunde uppfyllas beror på den Covid-19 pandemi som
pågår.
_______________

Sign

Beslutsexpediering

Comfact Signature Referensnummer: 952606

PROTOKOLL
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2020-09-28

§ 70
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av
informationen.
Sammanfattning

Miljöchef Ulrika Svärd informerade om den pågående omorganisationen och om
ärendet angående Kassmyragropen.
Protokollsanteckning

Anders Thorén (TUP) anmäler följande protokollsanteckning:
Vi i oppositionen upplever inte att vårt arbete i nämnden känns meningsfullt.
Några ledamöter vill tom. avsäga sig sitt uppdrag pga att det är ytterst svårt att
föra en vettig debatt när ordförande inte kan uttrycka sig så man förstår. Förutom
detta är ordförandes förmåga att leda och styra nämnden inte tillfyllest.
Dessutom har ett antal formella fel i hanteringen av ärenden begåtts under
innevarande mandatperiod.
När man förstår att Botkyrkabor "skäms över att bo i Botkyrka" pga.
kommunens oförmåga att hantera lokala miljöfrågor, såsom Kassmyragropen
och stenarna utför kyrkan" blir man minst sagt upprörd.
Med tanke på kommunens höga svansföring i miljösammanhang, med "skryt"
om "fossilfri fordonsflotta" och andra floskler om gröna värden mm., skulle vi
vilja se en förändring till en mer "handfast" hantering av de lokala
miljöfrågorna. Vi ser fram emot en ny ordförande.
_________________
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§ 71
Anmälningsärenden
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av nedanstående
handlingar (12 p).
Handlingar

Resultat av tillsynskampanj Tillverkare och Bagerier våren 2020,
2020-06-30.
Resultat av tillsynskampanj Pizzerior våren 2020, 2020-06-30.
Granskningsrapport från PwC gällande granskning av kommunens tillsynsverksamhet, 2020-08.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens Effektiviseringsuppdrag 2021,
2020-09-03 (dnr MHN/2020:41).
Resultat av tillsynskampanj Butiker oförpackat, 2020-08-14.
Information om provtagning av strandbad och plaskdammar under
sommaren 2020, 2020-09-03.
Överklagande av beslut om försiktighetsmått avseende MX Stockholm
MCK:s motorcrossverksamhet på fastigheten Stora Uringe 3:1 i Botkyrka
kommun, 2020-06-16 (Be- teckning 505-44387-2017).
________________
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