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Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.06 – 20.22 

Paragrafer 96 - 106 

Beslutande  

Anders Bergstrand (M) ordförande 

Elvy Svennerstål (L) 1:a vice ordförande 

Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande 

Johan Hjelmqvist (M)  

Stéphanie Hsieh Albrektsson (M) tjg ers 

Ulf Uebel (L) tjg ers 

Eva Edling (C) 

Rebecca Bengtsson (L) tjg ers 

Per Enarsson (MP) 

 

 

Ersättare 

Eva von Sydow (C) 

Gunnar Liljegren (KD) 

Jan Lilja (S) 

   
Övriga deltagare Sandra Wargclou, miljöchef 

Christina Eriksson, nämndsekreterare 

   

Utses att justera Per Enarsson (MP)  

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2015-12-17, kl. 08.30 

   
Underskrifter 

  
  

Sekreterare ................................................................................................................   
  Christina Eriksson  

Ordförande ................................................................................................................ 
 Anders Bergstrand (M) 

 

Justerande ................................................................................................................ 
                                                         Per Enarsson (MP) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Sammanträdesdatum 2015-12-08 

Datum för anslags uppsättande 2015-12-17 Datum för anslags nedtagande 2016-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Underskrift 
 
................................................................................................................ 

 Christina Eriksson 
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§ 96               MHN 2015-000666.54  

Reviderad budget 2016 

Ärendet 

Föreslagen ram för nämnden är 7 650 000 kronor för 2016. Miljö- och 

stadsbyggnadskontoret har räknat om detaljbudgeten under hösten och 

kommit fram till att en ramjustering mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden 

och byggnadsnämnden bör ske på grund av att gemensamma kostnader, till 

exempel hyra, kommungemensamma- och kontorsgemensamma kostnader 

bör fördelas med annan procentuell fördelning än 2015. Nämnda kostnader 

fördelas på respektive nämnd utifrån hur många årsarbetare som arbetar mot 

respektive nämnd och detta har förändrats främst på grund av 

organisationsförändring gällande planavdelningen, samt tillkommande 

tjänster. Effekten blir att kostnaderna ökar med 300 000 kronor på miljö- 

och hälsoskyddsnämnden och minskar med motsvarande på 

byggnadsnämnden. 

 

Nämnden begär ingen ombudgetering av investeringsmedel. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-18. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:  

1. godkänna förslag till ramjustering om 300 000 kronor så att nämndens 

ram uppgår till 7 950 000 kronor. 

2. godkänna förslag till driftbudget 2016 per verksamhetsområde. 

3. överlämna förslag till reviderad budget 2016 till kommunstyrelsen. 

 

 

 
 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 97               MHN 2015-000982.54 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingsplan avseende arkiv- 

och informationshantering 

Ärendet 

Den 27 april 2015 inspekterade arkivmyndigheten arkiv- och 

informationshanteringen vid miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inspektionen 

innefattade arkiv- och informationshanteringens samtliga delar utifrån 

arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt Danderyds kommuns 

arkivreglemente. Arkivmyndigheten konstaterade att det finns brister i 

arkivvården vid miljö- och hälsoskyddsnämnden. Bristerna berör 

arkivredovisning, dokumenthanteringsplan, elektronisk 

informationshantering, arkivvård, arkivlokaler och arkivbeständig materiel. 

Resultatet blev sex förelägganden och sex anmärkningar. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har i samråd med arkivfunktionen tagit 

fram en plan där nämnden skriftligen redogör för när de olika 

föreläggandena ska åtgärdas. I planen ingår även de anmärkningar som 

nämnden har tagit hänsyn till och eventuell tidsfrist för åtgärdande av dessa. 

Senast 2018-01-31 ska miljö- och hälsoskyddsnämnden skriftligen redogöra 

för vad som har åtgärdats i en åtgärdsrapport. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-18. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna Miljö- och 

hälsoskyddsnämndens handlingsplan avseende arkiv- och 

informationshantering. 

 

 

 
 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 98               MHN 2015-000991.54  

Dokumenthanteringsplan och arkivplan för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden  

Ärendet 

Inom Danderyds kommun gäller förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och 

arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård, det 

kommunala reglementet (2000-02-21, § 16). 

 

Enligt kommunens arkivreglemente § 4 ska varje myndighet i Danderyds 

kommun (nämnd/förvaltning, kommunalt bolag, m.fl.) upprätta en 

dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de 

ska hanteras. Gallringsfristerna i dokumenthanteringsplanen ska därefter 

beslutas/fastställas i ansvarig nämnd. För miljö- och stadsbyggnadskontorets 

dokumenthanteringsplaner tillhörande miljö- och hälsoskyddsnämnden är det 

miljö- och hälsoskyddsnämnden som fattar gallringsbeslutet.  

En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de olika handlingar som  

kan finnas hos en myndighet med instruktioner om hur de ska hanteras samt  

vad som ska bevaras och vad som ska gallras. Planen innehåller fler uppgifter, 

till exempel information/handlingar, registrering/diarieföring, typ av medium 

och förvaring. Planen ska hållas aktuell och ska revideras vid behov. 

Förändringarna från gällande plan är: 

 Rollen som arkivredogörare är flyttad till registrator. 

 Allmänna handlingar uppkomna från och med 2012-01-01, får 

hanteras enligt denna dokumenthanteringsplan. 

 I skissen över organisationen är planavdelningen borttagen. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-18. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta Dokumenthanteringsplan 

och Arkivplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-16. 

 

 

 
 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

DANDERYDS KOMMUN 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 2015-12-08 

5(13) 

 

 
 

 
 

 

Justerandes sign  ........................   ........................   .......................  Utdragsbestyrkande ................................................................  
 

 

§ 99                

 

Intern kontrollplan med förslag 2016 

 

Ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden diskuterar förslaget.  
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§ 100               MHN 2015-001013.54  

Behovsutredning 2016-2018 

Ärendet 

Enligt miljöbalken ska det finnas en behovsutredning som ska fastställas av 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. Behovsutredningen ska åskådliggöra det 

sammanvägda behovet av tillsyn och omfattar samtliga av nämndens 

åtaganden inom tillsynsområdet.  

 

Behovsutredningen och verksamhetsplanen ska båda vara treåriga. För att 

underlätta arbetet och få en större helhetsbild över behov och plan har 

verksamhetsplanen arbetats in i behovsutredningen. Av samma anledning 

har kontrollplanen för livsmedel, som också ska antas av miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, arbetats in i behovsutredningen.  

 

Den planerade verksamheten för 2017-2018 är övergripande och kan 

komma att revideras.  

De faktiska resurser som miljöavdelningen har till förfogande för 

tillsynsrelaterade uppgifter räknas till sju tjänster plus den tid, cirka 150 

timmar, som miljöchefen handlägger ärenden.  

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-24. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta behovsutredning och 

verksamhetsplan 2016-2018 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2015-

11-24, dnr 2015-1013.54. 

 

 
 

___________ 
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§ 101               MHN 2015-000958  

Yttrande – plansamråd Östra Mörbylund, Danderyds kommun 

Ärendet 

Ett förslag till ny detaljplan har skickats på remiss till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten 

att bebygga området med flerfamiljshus för bostäder. 

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda 

senast den 15 januari.  

 

Planen ska pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse och viss 

centrumverksamhet på fastigheterna Sjukhuset 9 och 10 m.fl. samt pröva en 

omlokalisering av en förskola inom planområdet. I syftet ingår att skapa en 

trivsam och väl fungerande komplettering av bostäder in området, som 

också bidrar till ett skydd mot buller från E 18 för befintlig bebyggelse i 

Mörbylund och Charlottenberg.  

 

Planförslaget innebär en utveckling av Östra Mörbylund med drygt 380 

bostadslägenheter och möjlighet till centrumverksamheter och service i 

bottenvåningarna i den norra delen av planområdet.  

 

Planförslaget innebär att Prästkragens förskola kan ersättas med en förskola 

inom den nordvästra delen av Sjukhuset 10. Förskolan kan byggas i två 

våningar och skulle kunna rymma omkring 100 barn. En förskolegård om 

cirka 1500 kvm planeras öster och söder om byggnaden.  

 

Dagvatten inom innergårdarna ska fördröjas och minst hälften av ytorna på 

innergårdarna ska utgöras av planerade ytor som kan fördröja dagvatten. 

Minst hälften av takytorna på tillkommande bebyggelse ska utgöras av 

gröna tak. Det hjälper till att fördröja dagvatten och bidrar till ett lokalt 

omhändertagande av dagvatten.  

 

Området är utsatt för trafikbuller från E18. Enligt en genomförd 

trafikbullerutredning ligger ljudnivåerna på många platser inom 

planområdet över de riktvärden för buller som Naturvårdsverket har tagit 

fram. Eftersom området är centralt beläget nära tunnelbanan, Roslagsbanan 

och busshållplatser vid Danderyds sjukhus bedöms området som lämpligt att 

bebygga trots bullret, så kallat avstegsfall bedöms kunna användas. 

Avstegsfall innebär att, om ljudnivån överskrider 55dBA ekvivalens 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, bör minst hälften av bostadsrummen 

i en bostad vara vända mot en tyst eller bullerdämpad sida. För en bostad 

om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
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Planbestämmelser som reglerar utformningen av bostäderna så att minst 

hälften av alla boningsrum placeras mot tyst eller bullerdämpad sida 

föreslås för att kunna uppnå god ljudkvalitet. För några av lägenheterna 

behöver balkongerna glasas in för att klara de riktvärden som finns. 

Gårdarna får maximala bullernivåer under 70 dB. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-23. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och 

stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat 2015-11-25 med dnr MHN 

2015-000958.52, som sitt eget och överlämnar det till byggnadsnämnden 

som svar på remissen. 

 

 
 

___________ 

 
Exp: 

Byggnadsnämnden 
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§ 102               MHN 2015-000978.52  

Yttrande – samrådsförslag Miljöprogram för Danderyds kommun 

Ärendet 

Miljö och hälsoskyddnämnen har fått samrådsförslag för miljöprogram med 

tillhörande handlingsplan på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

De huvudsakliga förändringarna i förslaget jämfört med miljöprogram 

2011-2015 är att målgruppen är breddad så att miljöprogrammet nu riktar 

sig till kommunens verksamheter samt de som bor och verkar i kommunen. 

Miljöprogrammet inkluderar såväl direkta som indirekta miljöaspekter. 

Kopplat till miljöprogrammet finns en handlingsplan som riktar sig till 

nämnderna. I handlingsplanen föreslås mål och uppdrag vara styrande för 

nämnderna medan åtgärder/aktiviteter är förslag. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-20. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och 

stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat 2015-11-20 med dnr MHN 

2015-000978.52, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen 

som svar på remissen. 

 

 
 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 103                MHN 2015-000022.54 

 

Delegationsbeslut  

 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2015-10-15 – 2015-11-15. 

 

 

__________ 
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§ 104   MHN 2015-000313  

Anmälningar 

 

Paragrafen publiceras inte på internet. 
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§ 105 

 

Information 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att det inte finns något att 

informera om. 

 
__________ 
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§ 106  

Övrigt 

 

Ordföranden Anders Bergstrand (M) tackar nämnden för det gångna årets 

arbete och önskar alla en god jul.  

 

Förste vice ordföranden Elvy Svennerstål (L) tackar i sin tur ordföranden 

Anders Bergstrand (M) för det gångna årets arbete. 

 

_______ 


