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Ärende 42: Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2020 
 

I december fattade den stora avfallshögen som olagligt dumpats vid Kagghamra eld. Något som fick 

stora rubriker i riksmedia i början på 2021.   

 

Det har även innan dess stormat rejält runt miljöskandalerna i Botkyrka kommun. På miljö- och 

hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2020 riktade Tullingepartiet och 

Moderaterna skarp kritik mot dåvarande ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden som också 

var gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka. Den 29 september meddelade Miljöpartiet att personen 

i fråga lämnar alla sina politiska uppdrag i Botkyrka.  

 

Tullingepartiet lämnade in en protokollsanteckning där vi pekade på att många i oppositionen 

upplever att nämndarbetet inte känns meningsfullt. Ordförandes förmåga att leda och styra nämnden 

var inte tillfyllest. Dessutom har ett antal allvarliga fel i hanteringen av ärenden begåtts.  

 

Krisledningsnämnden har beslutat att ge trygghet- och säkerhetsavdelningen i uppdrag att beställa 

en oberoende granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den 

verksamhet som bedrivits vid bolaget NM Trading & Transport AB:s avfallsanläggning i 

Kagghamra samt vid dess dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i 

Kassmyra. Detta ska utredas med utgångspunkt i miljö- och hälsoskyddsnämndens och 

miljöenhetens ansvar enligt miljölagstiftningen.    

 

Granskningen ska redogöra för miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av 

bolagens verksamhet utifrån krav på anmälningspliktig respektive tillståndspliktig verksamhet 

enligt miljöbalken och annan tillämplig lagstiftning. Häri ingår de bedömningar som miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och miljöenheten gjort och de beslut som fattats. 

 

Granskningen ska också redogöra för hur tillsyn, inspektion och kontroll bedrivits och hur miljö- 

och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens ansvar enligt miljölagstiftningen har uppfyllts. Vidare 

ska granskningen ge svar på huruvida miljö- och hälsoskyddsnämnden och miljöenheten kunde 

eller borde ha vidtagit andra åtgärder eller agerat på något annat sätt vid någon tidpunkt eller 

något tillfälle, givet de förutsättningarna som funnits vid varje given tidpunkt. 

 

Vi menar att kommunfullmäktige bör invänta utredningarnas resultat innan vi fattar beslut om 

ansvarsfrihet för miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 

Vi deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller 

beredningar där vi är ledamöter eller ersättare. 

 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  bordlägga frågan om ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet för miljö- och 

 hälsoskyddsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i denna nämnd.  

 



  
att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

 organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  

 

 Per Börjel (TUP)  Carl Widercrantz (TUP)   


