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MHN 2016-000941.54

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till budget 2017 med
plan 2018-2019
Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar
upprättat förslag till budget 2017 med plan 2018-2019.
I planeringsförutsättningarna och direktiven för budget 2017 och plan 20182019 föreslår kommunstyrelsen nämnden en driftbudgetram på 8,0 miljoner
kronor, nämndens förslag till budget är 8,550 miljoner kronor.
Förklaringarna är att det i planeringsförutsättningarna saknas utrymme för
halva kostnaden för tjänsten för inventering och riskklassning av förorenade
områden och för driftskostnader för dubbla ärendehanteringssystem under
2017. Intäkterna har minskat som en följd av att taxan har ändrats. Många
verksamheter med årlig avgift har fått en ny riskklassning som innebär att
antalet tillsynstimmar och därmed också avgiften har minskat. Föreslagen
intäktsbudget förutsätter att nämnden justerar timavgiften enligt prisindex
för kommunal verksamhet enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i
Danderyds kommun 2015-12-14 § 112.
Nämndens ram 2018 föreslås vara 8,2 miljoner kronor. Orsakerna är att det
nya ärendehanteringssystemet är på plats varmed den dubbla driftskostnaden och implementeringskostnaderna försvinner samt att kostnaden
för inventering och riskklassning av potentiellt förorenade områden
halveras. Arbetet med inventering och riskklassning planeras vara avslutat
före utgången av 2018.
I planeringsförutsättningarna föreslås nämnden en preliminär investeringsram på 0,25 miljoner kronor för 2017. Nämnden föreslår 0,35 miljoner
kronor. Budgeten avser kostnader för nytt ärendehanteringssystem,
utveckling av e-tjänster samt oförutsedda investeringar.
Nämnden avser att begära ombudgetering av investeringsmedel från 2016
till 2017 för det nya ärendehanteringssystemet, cirka 500 000 kronor, då den
större delen av anskaffningskostnaden faller ut under 2017 när systemet tas i
drift.
Nämnden kan komma att behöva begära en ombudgetering av en del av de
särskilda driftprojektmedlen för implementering av ärendehanterings-
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systemet eftersom en större del av arbetet kommer att ske under 2017.
Konsekvensen blir annars att ordinarie tillsynspersonal får arbeta med
implementeringen av systemet och att målen i nämndens tillsynsplan inte
nås.
Nämndens ambitioner kommande budgetperiod är att planerad verksamhet
enligt nämndens fastställda tillsynsplan ska genomföras. Företagare och
invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten.
Under hösten 2016 planeras utbildning i service och bemötande. Från och
med 2016 erbjuds samtliga som får ett beslut från nämnden att lämna
synpunkter på handläggningen. På så sätt får nämnden en bättre uppfattning
om vilka förbättringar som uppskattas mest av invånare och företagare.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-23.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till
budget 2017 med plan 2018-2019.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till
budget 2017 med plan 2018-2019 till kommunstyrelsen.

___________
Exp:
Kommunstyrelsen
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MHN 2015-000666.54

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsbeslut och prognos 2 för
2016
Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar
upprättat förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2016.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3
miljoner kronor för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,3 miljoner
kronor och kostnaderna avviker positivt med 0,6 miljoner kronor. Den
negativa avvikelsen på intäkter förklaras med att vissa intäkter kommer
senare under året och den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med att
kostnader faller ut senare under året. Årets prognos är att nämnden går mot
budget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget uppgår till 0,750
miljoner kronor och årets prognos är att 0,2 miljoner kronor förbrukas.
Större delen av kostnaden för ärendehanteringssystemet beräknas falla ut
under första kvartalet 2017, då systemet tagits i drift.
Av miljö- och hälsoskyddsnämndens nio inriktningsmål har fem uppfyllts.
Fyra mål följs upp till årsbokslutet. Prognosen är att samtliga mål uppnås
under året.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-24.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till
delårsbokslut och prognos 2 för 2016.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till
delårsbokslut och prognos 2 för 2016 till kommunstyrelsen.

___________
Exp:
Kommunstyrelsen
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MHN 2014-000054.41

Yttrande – Prövning av miljöfarlig verksamhet Roslagsbanan
Ärendet
Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) har ansökt om frivilligt tillstånd för
verksamheten som bedrivs på Roslagsbanan. Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Stockholms län prövar ansökan om tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken samt prövar innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6
kap. miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen har skickat ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Danderyds kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beviljats förlängd
svarstid på remissen till den 7 september 2016.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26.
Yrkande
Siv Sahlström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Anders Bergstrand (M) biträder Siv Sahlströms yrkande men
med tillägget att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att justera
paragrafen omedelbart då nämndens remissvar måste inkomma senast 7
september 2016.
Proposition
Ordförande Anders Bergstrand (M) ställer proposition på Siv Sahlströms
(C) yrkande enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden
bifaller. Sedan ställer han proposition på sitt yrkande gällande omedelbar
justering och finner att nämnden bifaller.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26
med dnr MHN 2014-000054.41, och överlämnar det till
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län som
svar på remissen.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
___________
Exp: Länsstyrelsen i Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm – 10 exemplar
(inkl. tjänsteutlåtande)
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MHN 2015-000958.52

Yttrande – Granskningsremiss Östra Mörbylund
Ärendet
Ett förslag till ny detaljplan har skickats ut för granskning till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten
för främst bostadsbebyggelse inom området, men även förskoleverksamhet
och centrumverksamhet.
Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda
senast den 20 september.
Planen ska pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse och viss centrumverksamhet på fastigheterna Sjukhuset 9 och 10 m.fl. samt pröva en
ytterligare plats för förskola inom planområdet. I syftet ingår att skapa en
trivsam och väl fungerande komplettering av bostäder i området, som också
bidrar till ett skydd mot buller från E18 för befintlig bebyggelse i
Mörbylund och Charlottenberg.
Planförslaget innebär en utveckling av Östra Mörbylund med omkring 400
bostadslägenheter och möjlighet till centrumverksamheter och service i
bottenvåningarna i den norra delen av planområdet.
Planförslaget innebär att Prästkragens förskola på sikt 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 1900 kvm planeras öster och söder om byggnaden.
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 55 dB(A). 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 dB(A).
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
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
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behöver balkongerna glasas in för att klara de riktvärden som finns.
Gårdarna får maximala bullernivåer under 70 dB.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-08.
Yrkande
Siv Sahlström (C) yrkar enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägget
att nämnden bedömer att antalet barn behöver minskas alternativt ytan
utökas för att innehålla de 30 kvm/barn som Folkhälsomyndigheten
förordar.
Proposition
Ordförande Anders Bergstrand (M) ställer proposition på om nämnden kan
besluta enligt Siv Sahlströms (C) yrkande och finner att nämnden bifaller.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat 2016-08-08 med dnr MHN 2015-000958.52,
och överlämnar det till byggnadsnämnden som svar på remissen, med tillägget
att nämnden bedömer att antalet barn behöver minskas alternativt ytan utökas
för att innehålla de 30 kvm/barn som Folkhälsomyndigheten förordar.
___________
Exp:
Byggnadsnämnden
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MHN 2016-000927.54

Verksamhetsstyrning 2016 – förändring av tillsynsplanen 2016
Ärendet
En förändring av fastställd tillsynsplan enligt miljöbalken, Danderyds kommun, MHN 2016-000068.55, §4, behöver genomföras. Inom hälsoskyddstillsynen kommer timdebiterade verksamheter gällande fritidsgårdar och
musikskolor/studieförbund att utgå. Förändringen redovisas i reviderad bilaga
2, Tillsynsarbetets grunder 2016, Danderyds kommun (reviderad 2016- 08-16).
Den nya taxan har tagit längre tid att implementera än beräknat och av den
anledningen behöver tillsyn av två timdebiterade verksamhetstyper att
prioriteras om till 2017.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-16.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta förändring av tillsynsplan
2016, enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-08-16 med reviderad bilaga 2.
___________
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MHN 2016-000935.54

Verksamhetsstyrning 2016 – höjning av taxa med PKV
Ärendet
Inför 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny taxa inom miljöbalkens
område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, fastställd av KF 2015-2-14 §
112 respektive taxa för livsmedels- och foderkontroll, fastställd av KF 201512-14 § 111.
I enlighet med taxorna får miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje år besluta
att justera timavgiften i respektive taxa med en uppräkning enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och
Landsting.
PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av
kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV
uppdateraderades senast i april 2016, vilket är det värde beslutet om höjning av
timtaxa grundar sig på.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-10.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa höjning av
timtaxa för miljöbalkens tillsyn från och med 2017-01-01 till 1149
kr/timme.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa höjning av
timtaxa för kontroll av livsmedel från och med 2017-01-01 till 1290
kr/timme för årlig avgift och 1140 kr/timme för registrering och extra
offentlig kontroll.

___________
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MHN 2016-000635.52

Remissvar – Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun,
samrådsförslag
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått samrådsförslaget avseende klimat- och
energistrategi för Danderyds kommun på remiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsen antog 2013-06-17 § 83 en klimat- och energistrategi för
Stockholms län. Strategin saknar handlingsprogram och behöver kompletteras
med konkreta åtgärdsdokument. Detta förslag till klimat- och energistrategi är
kommunens strategi för att bidra till att länets klimat- och energimål uppfylls.
Klimat- och energistrategin ger en samlad bild över utsläpp av växthusgaser
och energianvändning i kommunen. Strategin presenterar de mål som
kommunen arbetar mot och vilka åtgärder som ska genomföras för att nå
målen. Strategin omfattar hela kommunen, d.v.s. både den kommunala
organisationen och kommunen i sin helhet, det vill säga kommunens
geografiska område. Den ska också bidra till uppfyllelse av regionala och
nationella miljömål, samt de nationella klimat- och energipolitiska målen för år
2020 och 2030.
Strategin innefattar inte anpassning till ett förändrat klimat utan fokuserar på
hur vi ska minska våra utsläpp och vår klimatpåverkan. Anpassning till ett
förändrat klimat beskrivs i klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds
kommun, KF 2014-03-31 § 19.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-09.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-08-09 med dnr MHN
2016-000635.52, och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

___________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign ........................

........................

.......................

Utdragsbestyrkande ................................................................

Sammanträdesprotokoll
2016-09-06

DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 36

11(15)

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 stadsbyggnadskontoret 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 dokumenthanteringsplanen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2017 införa ett nytt ärendehanteringssystem. Fram till att nämnden får ett nytt ärendehanteringssystem
som kan hantera direktarkivering, det vill säga arkivering från ärendehanteringssystem 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 bevarandehandlingar 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
närarkivet. I den fastställda dokumenthanteringsplanen saknas denna typ av
handling.
Arkivmyndigheten har konsulterats för stöd i bedömningen och framtagandet
av förslaget till beslut.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-18.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efter inskanning av
allmänna handlingar till det digitala arkivet AGS Professional ska
pappersformen gallras med undantag för de fall där underskrift krävs på
grund av krav i lag-stiftningen.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att pappersformen av
allmänna handlingar, med undantag för de fall där underskrift krävs på
grund av krav i lagstiftningen, vilka har skannats in och diarieförts i det
nya ärendehanteringssystemet som kan hantera direktarkivering, ska
gallras efter kontroll att den inskannade versionen överensstämmer med
ursprungshandlingen.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att pappershandlingar som
inte är knutna till ett ärende förvaras i miljö- och stadsbyggnadskontorets närarkiv och gallras med gallringsfrist på tre år till dess att ny
dokumenthanteringsplan fastställts.

___________
Exp:
Kommunstyrelsen
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MHN 2016-000058.54

Delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2016-05-21 -2016-08-17.

__________
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MHN 2016-000269.54

Anmälningar
För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls miljö- och
stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll nr 5/2016.
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§ 39

Information
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors informerar om
rekryteringen av en vikarie för nämndsekreteraren som går på
föräldraledighet i november, samt att rekryteringen av en ny miljöchef
kommer att påbörjas då nuvarande miljöchef avslutar sin anställning i
december.

__________
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