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Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20:35 

Paragrafer 20-28 

Beslutande  

Anders Bergstrand (M) ordförande 

Elvy Svennerstål (L) 1:a vice ordförande 

Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande 

Johan Hjelmqvist (M)  

Håkan Lilja (M) 

Artimis Ala Naziri (M) 

Eva Edling (C) 

Rebecca Bengtsson (L) 

Jan Lilja (S) tjg ers 

 

Ersättare 

Stéphanie Hsieh Albrektsson (M) 

Sanna Tursunova (M) 

Mats Ostelius (C) 

Eva von Sydow (C) 

Ulf Uebel (L) 

Gunnar Liljegren (KD) 
 

   
Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör  

Sandra Wargclou, miljöchef 

Elina Peronius, nämndsekreterare 

   

Utses att justera Artimis Ala Naziri (M)  

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2016-06-16, kl. 16.30  

   
Underskrifter 

  
  

Sekreterare ................................................................................................................   
  Elina Peronius  

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

 

Justerande ................................................................................................................ 
                                                        Artimis Ala Naziri (M) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-06-07 

Datum för anslags uppsättande 2016-06-17 Datum för anslags nedtagande 2016-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Underskrift 
 
…............................................................................................................. 

 Elina Peronius 
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§ 20               MHN 2016-000640.54  

 

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering – arkivering 

och gallring av ärendeakter i pappersform 

Ärendet 

Allmänna handlingar som diarieförts i miljö- och hälsoskyddsnämndens 

ärendehanteringssystem arkiveras både på papper och i digital form. Denna 

dubbelarkivering är både tids- och platskrävande. Miljö- och stads-

byggnadskontoret bedömer att det dubbla bevarandet av ärendehandlingar 

kan avvecklas. Behovet kvarstår dock att bevara vissa originalhandlingar 

som omfattas av lagkrav gällande underskrift på papper, exempelvis avtal 

och sammanträdesprotokoll. Detta beskrivs närmare i dokument-

hanteringsplanen.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2017 införa ett nytt ärende-

hanteringssystem. Fram till att nämnden får ett nytt ärendehanteringssystem 

som kan hantera direktarkivering, det vill säga arkivering från ärende-

hanteringssystem direkt till digitalt arkiv, skickas pappershandlingar för 

inskanning till det digitala arkivet, AGS Professional. Byggnadsnämnden 

har sedan 1992 ett godkänt digitalt arkiv, AGS Professional, där bevarande-

handlingar arkiveras. 2016 utökades detta digitala arkiv med ett miljöarkiv 

för miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden.  

 

I nuvarande ärendehanteringssystem ECOS finns det handlingar som inte är 

knutna till ett ärende. Dessa handlingar tilldelas ett ID-nummer och förvaras 

i pärm i miljö- och stadsbyggnadskontorets närarkiv. I den fastställda 

dokumenthanteringsplanen saknas denna typ av handling.  

 

Arkivmyndigheten har konsulterats för stöd i bedömningen och fram-

tagandet av förslaget till beslut.  
 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-19. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut  

 

1. Efter inskanning till det digitala arkivet (AGS Professional) ska 

pappershandlingar gallras. 

 

2. Allmänna handlingar i pappersform som har skannats och kopplats till det 

nya ärendehanteringssystemet ska gallras efter kontroll att den inskannade 

versionen överensstämmer med ursprungshandlingen.  

 

3. Pappershandlingar där underskrift krävs på grund av krav i lagstiftningen 

undantas från gallring efter skanning.  

 

4. Pappershandlingar som inte är knutna till ett ärende förvaras i pärm och 

gallras med gallringsfrist på tre år till dess att ny dokumenthanteringsplan 

fastställts.  

Yrkande 

Ordförande Anders Bergstrand (M) yrkar att ärendet återremitteras till 

förvaltningen för förtydligande av beslutspunkterna 1 och 3.   

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden 

bifaller.  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

förvaltningen för förtydligande av förslagspunkterna 1 och 3.  

 
 

___________ 

 
Exp:  

Kommunstyrelsen 
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§ 21               MHN 2016-000376.52  

Remissvar – Motion om att hos Trafikverket begära utredning om 

och uppförande av effektiva bullerskydd för Stocksund 

Ärendet  

Motion har lämnats av Siv Sahlström (C) till kommunfullmäktige om att hos 

Trafikverket begära en utredning om och uppförande av effektiva 

bullerskydd för Stocksund. Motionen har remitterats till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för yttrande. 

 

Sydvästra Stocksund genomkorsas förutom av E18 även av spårbunden 

trafik via Roslagsbanan och tunnelbanan. En eventuell tunnelförläggning av 

E18 kommer inte att förbättra miljön i Stocksund. 

 

Järnvägsområdet i västra Stocksund utgörs av ett flertal spår och spårväxlar 

där nord och sydgående tåg passerar. Antalet spår och växlar bidrar till att 

buller från området antas vara särskilt störande när tåg passerar över 

växlarna. Området är även öppet och utan naturliga bulleravskärmningar 

vilket gör omgivningarna kring banområdet mer bullerutsatta. Sammantaget 

bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att även Roslagsbanan och 

tunnelbanesträckningen bör ingå i en eventuell utredning gällande 

uppförande av bullerskydd. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-19. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänste-

utlåtande, daterat 2016-05-19, som svar på remissen. 

 
 

___________ 

 

 
Exp:  

Kommunfullmäktige 
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§ 22               MHN 2016-000730  

Yttrande – Detaljplan för del av Djursholm 2:369 m.fl. 

Busshållsplatser längst E18, Danderyds kommun 

 
Ärendet  
Ett förslag till ny detaljplan skickas nu ut för utställning där miljö- och hälso-

skyddsnämnden har möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga busshållplatser 

längs E18 samt parkering öster om E18 i höjd med Danderyds gymnasium.  

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda 

senast den 30 juni 2016.  

 

För befintliga och framtida behov vill kommunen säkerställa en god 

tillgänglighet med kollektivtrafik till området. Det är särskilt viktigt i relation 

till Danderyds gymnasium, kontorsarbetsplatserna, idrottsanläggningarna i 

anslutning till Rinkebyvägen och Enebybergsvägen. I dagsläget finns ingen 

busshållplats mellan Mörby centrum och Roslags Näsby trafikplats. Som 

resenär norrifrån med målet att gå av vid gymnasiet krävs ett byte av buss i 

Mörby centrum för att åka norrut igen. I samband med att kollektivtrafiken 

förbättras finns dessutom en förhoppning om att fler väljer det som ett 

alternativt transportsätt framför bilen.  

 

E18 utgör en barriär i området. Därför är den befintliga tunneln under E18 och 

tillhörande gång- och cykelvägar en viktig kommunikativ länk för hela 

kommunen. Gång- och cykelvägar i området sammanbinder kommunens olika 

natur- och bebyggelseområden. Planområdets fortsatta funktion som 

kommunikativ länk mellan kommunens olika naturområden är en viktig del av 

planens utformning och förstärks ytterligare med tillkommande busshållplatser. 

Resenärerna angör hållplatserna via två nya gång- och cykelvägar per 

hållplatsläge.  

 

Det är överlag brist på parkeringar i området. I framtiden förväntas läget 

förbättras något i och med att det blir lättare att pendla med kollektivtrafik när 

busshållplatserna tillkommer. Ett område mellan E18 och Skruven 1 anges som 

parkering i planförslaget, denna yta ersätter den mark som tagits i anspråk för 

gång- och cykelvägen på fastigheten Skruven 1. 

  

De hårdgjorda ytorna inom planområdet bedöms öka till följd av nya 

påfartsramper, gång- och cykelbanor samt parkering. Dagvatten från dessa ytor 

ska fördröjas och filtreras i gräsklädda slänter och diken för att sedan anslutas 

till befintligt dagvattensystem. 
 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnen antar miljö- och stadsbyggnadskontorets 

yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25 med dnr MHN 2016- 

000730 och överlämnar det till byggnadsnämnden som svar på remissen. 

Yrkande 

Ordförande Anders Bergstrand (M) yrkar att nämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag till beslut men med tillägget att nämnden påtalar att 

cykelparkering bör anläggas i anslutning till busshållsplatsen. 

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden 

bifaller.  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnen antar miljö- och stadsbyggnadskontorets 

yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25 med dnr MHN 2016- 

000730 och överlämnar det till byggnadsnämnden som svar på remissen, 

men med tillägget att miljö- och hälsoskyddsnämnden påtalar att 

cykelparkering bör anläggas i anslutning till busshållsplatsen. 

 
 

___________ 

 
Exp: 

Byggnadsnämnden 
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§ 23                

Diskussion om förslag till mål 2017 

Ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden diskuterar förvaltningens förslag till mål 

för 2017. Efter nämndens synpunkter ska förslaget omarbetas och senare 

beslutas i samband med förslag till budget på sammanträdet i september. 
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§ 24                MHN 2016-000058.54 

 

Delegationsbeslut  

 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2016-04-21 – 2016-05-21. 

 

 

  

__________ 

 



 

DANDERYDS KOMMUN 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 2016-06-07 

9(10) 

 

 
 

 
 

 

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

 

§ 25   MHN 2016-000269.54  

Anmälningar 

 

Paragrafen publiceras inte på internet. 
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§ 26 

Information om tillsyn gällande E18 och Trafikverket 

 

Miljöchef Sandra Wargclou informerar nämnden bland annat om de olika 

mätstationerna som Trafikverket har i kommunen, om olika försök att 

minska bullret, samt hur dagvatten hanteras längs E18. 

 

 
_________ 

 

 

 

 

§ 27  

Information om frivilliga tillståndsprövningen för Roslagsbanan 

 

Ordförande Anders Bergstrand (M) informerar att miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har begärt förlängd svarstid för att svara på remissen 

från länsstyrelsen och fått det beviljat till den 7 september 2016, alltså dagen 

efter nästkommande sammanträde. Vidare informerar han att nämnden tar 

hjälp av Hellström advokatbyrå.  

 

________ 

 

 
 

 

§ 28 

Övrigt 

 

Stéphanie Hsieh Albrektsson (M) önskar bättre information till 

kommuninvånarna angående miljöproblemen med att tvätta bilar på sin 

uppfart eller tomt. Miljöchef Sandra Wargclou informerar om att 

kommunen har haft en notis i kommuntidningen Danderydsaktuellt och att 

kontoret planerar att arbeta mer med information framöver.   

 

 

________ 


