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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 
 
Remissvar –  
Åtgärder med anledning av klimat- och sårbar-
hetsanalys 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att pla-

nera genomförande av åtgärder i enlighet med åtgärdsförteckning 

kopplad till kommunens klimat- och sårbarhetsanalys som kom-

munfullmäktige antog 2014-03-30.  

 

Ärendet har varit uppe för beslut om remissvar vid Miljö- och häl-

soskyddsnämndens sammanträde 2015-08-25, § 72. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden beslutade att återremittera ärendet till förvalt-

ningen för ytterligare konkretisering av vilka åtgärder som bör vid-

tas. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att de åtgärdsförslag som 

återfinns i åtgärdsförteckning kopplad till kommunens klimat- och 

sårbarhetsanalys är relevanta och beaktas i verksamhetens framtida 

arbete.  

 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kon-

torets tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-14 som remissvar. 
 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning/yttrande 

I åtgärdsförteckningen kopplad till kommunens klimat- och sårbar-

hetsanalys finns åtgärder med prioritet 1 som rör människors hälsa 

där Miljö- och hälsoskyddsnämnden är huvudansvarig:  

 ”Utred behovet av ökad tillsyn vid hantering av livsmedel 

vid värmebölja”. 

 ”Utred om rutiner behöver införas för ökad provtagning av 

livsmedel”.  

Det finns även en åtgärd där tekniska nämnden har huvudansvaret 

och Miljö- och hälsoskyddsnämnden är delansvarig,  

 ”Undersök om rutiner för avfallhantering ska ses över vid 

värmebölja”. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontoret beaktar behovet av ökad tillsyn i 

verksamhetsplaneringen varje år och följer nationella myndigheters 

riktlinjer inom området. Exempelvis deltar miljöavdelningen vid 

livsmedelsverkets utbildningar och följer den uppdaterade inform-

ation med råd som ges. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer 

i nuläget att det inte föreligger behov av extra resurser för ökad 

tillsyn specifikt för hantering av livsmedel vid värmebölja. 

 

Det är verksamhetsutövarens ansvar att servera säkra livsmedel. 

Skulle kraven på hantering av livsmedel förändras till följd av en 

värmebölja, så kommer tillsynsmyndigheten att ställa de krav som 

behövs för att livsmedelsföretagarna ska visa att de serverar säkra 

livsmedel.  

 

Vid verksamhetsplanering utvärderas behovet av ändrade rutiner 

för exempelvis provtagning av livsmedel. Detta vägs av gentemot 

myndigheternas riktlinjer inom området. Miljö- och stadsbygg-

nadskontoret bedömer att det är möjligt att öka eller omprioritera 

provtagningen av livsmedel om behov uppkommer.  

 

 

I åtgärdsförteckningen finns en åtgärd med prioritet 1 inom, Na-

turmiljö och landekosystem: ”Undersök om förorenad mark ligger 

i områden med ökad risk för översvämningar eller ökad risk för 

tillrinning från nederbörd”. 

 

Inom miljöavdelningens arbete med handlingsplan för förorenade 

områden i Danderyds kommun, ingår översiktlig kartläggning av 

förorenade områden samt prioritering av de områden som är utpe-

kade i klimat- och sårbarhetsanalysen. Handlingsplan för förore-

nade områden antogs av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-10-

06 § 77 och ska behandlas av kommunstyrelsen 2015. En extra 

utredningsresurs är föreslagen i budget för 2016-2018. Om kom-

munfullmäktige anslår medel kommer en person projektanställas 

som ska fokusera på inventeringsarbetet av förorenade områden i 

Danderyds kommun i enlighet med handlingsplanen för förorenade 

områden.  

 

I åtgärdsförteckningen finns en åtgärd med prioritet 3 inom områ-

det, Människors hälsa, där Miljö- och hälsoskyddsnämnden är hu-

vudansvarig: ”Utred konsekvenser av ökad förekomst av vissa 

djurpopulationer och växter som kan sprida ohälsa”. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret följer utvecklingen och rekom-

mendationer från myndigheter såsom Jordbruksverket, Livsme-

delsverket och Folkhälsomyndigheten. Exempelvis tar Folkhälso-

myndigheten fram generella rapporter om fästingburna sjukdomar 

som TBE och smittspridning från myggor. Miljö- och stadsbygg-
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nadskontoret bedömer dock att det inte finns behov att lägga resur-

ser för att genomföra utredningar i egen regi i nuläget.  
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