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2014-02-06 
Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Miljönämnden 

Sekreterare 
Åsa Lindgren 
08-523 069 91 
asa.a.lindgren@sodertalje.se 
 
 
 
Tid och plats: Tisdagen den 18 februari, kl 16.00 i sammanträdeslokal Symfonin, Stadshuset, 

Campusgatan 26  

 
 
Ärenden: 

1.  Protokollets justering 

2.  Fastställande av dagordning 

 
Informationsärenden 

3.  Miljöbokslut, muntlig information 
Underlag 
Föredragande: Christine Strandberg, miljöstrateg, 20 min 

4.  Återrapportering av 2013 års genomförande av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015, muntlig 
information 

5.  Diet for a Green Planet, URBACT, muntlig information 
Föredragande: Hans von Essen 

 
Beslutsärenden 

6.  Tillsynsplan enligt miljöbalken – 2014 
Dnr 2014-390 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2014-02-05 
Tillsynsplan miljöbalken - 2014 
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7.  Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag 

om återföring av fosfor 
Dnr 2013-3022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2014-02-05 
Naturvårdsverkets rapport 6580 – Hållbar återföring av fosfor, sammanfattning 
Hela rapporten finns att läsa på http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-
och-paverkan/Namnderna/Miljo/Sammantradeshandlingar/ 

8.  Bokslut per 31 december 2013 för miljönämnden 
Dnr 2013-441 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2014-02-03 
Miljönämnden - Bokslut per den 31 december 2013, rapport, version 2014-02-03 
Bilagor: Resultat- och balansräkning, resultat per verksamhet, 
investeringssammanställning 
Personalbokslut 2013 för miljökontoret (för kännedom, ej beslutsunderlag) 

9.  Remiss plansamråd detaljplan för Speceristen 5, Järna 
Dnr 2014-152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2014-02-05 
Bilagor: Planhandlingar P 2012-0212-214 från samhällsbyggnadskontoret 
Se länk http://www.sodertalje.se/Speceristen 
Förslaget finns även uppsatt i Södertälje Stadshus t o m 2014-02-28 

10.  Delegering till miljöhandläggare i Salems kommun 
Dnr 2014-391 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2014-02-05 

 
Ärenden ej öppna för allmänheten 

11.  Ansökan om utdömande av vite gällande föreläggande enligt 
tobakslagen – Abo Nowas café  
Dnr 2013-2643 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2014-02-05 
PM från polisen daterad 2014-01-24 

http://www.sodertalje.se/Speceristen
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12.  Revidering av förbud med vite mot rökning av tobak och 

vattenpipa i lokalen - Abo Nowas café 
Dnr 2013-2643 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2014-02-05 
Miljönämndens beslut § 173/2013 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2013-11-21  

13.  Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden 

14.  Övriga frågor 

15.  Kontorschefen informerar 

16.  Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut 

17.  Delegeringsbeslut – anmälningsärende, delas ut 

18.  Meddelanden – anmälningsärende, delas ut 

 
 
Patrik Waldenström 
Ordförande 
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