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Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl. 19.00-20.08 

Paragrafer 59-68 

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) 

Mats Ostelius (C) tjg ers 

Ulf Uebel (L) tjg ers 

Per Enarsson (MP) 

 

 

Ersättare 

Stéphanie Hsieh Albrektsson (M) 

Sanna Tursunova (M) 

Eva von Sydow (C) 

Annika Linde (L) 

Gunnar Liljegren (KD) 

Jan Lilja (S) 

 

 
 

   
Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör  

Samuel Larsson, nämndsekreterare  

 

   

Utses att justera Johan Hjelmqvist   

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2016-12-21, kl. 16.00  

   
Underskrifter 

  
  

Sekreterare ................................................................................................................   
  Samuel Larsson  

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

 

Justerande ................................................................................................................ 
                                                        Johan Hjelmqvist (M) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-12-13 

Datum för anslags uppsättande 2016-12-22 Datum för anslags nedtagande 2017-01-16 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

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

 Samuel Larsson 
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§ 59               Dnr MHN 2016-001144.54  

 

Reviderad budget 2017 inklusive ombudgetering från 2016 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår en ombudgetering av 

investeringsmedel för nytt ärendehanteringssystem till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. En större del av investeringskostnaden för 

ärendehanteringssystemet faller ut under första kvartalet 2017, då systemet 

tagits i drift. Det som kvarstår av projektets budget 2016 kommer att behöva 

ombudgeteras till 2017. Enligt prognos i november är det cirka 367 000 

kronor. 

 

Kontoret föreslår även en revidering av nämndens driftbudget 2017. För 

implementering av nytt ärendehanteringssystem har nämnden 300 000 

kronor 2016. På grund av att den större delen av kostnaderna faller ut 2017 

behöver nämnden 250 000 kronor 2017 för att ersätta ordinarie personals 

arbetsinsatser i samband med införandet (verifieringar, städning, mallar 

osv).   

 

Konsekvenser om nämnden inte får utökning av budgetramen är att 

lagstadgad tillsyn på verksamheter som betalar årlig avgift inte kommer att 

kunna genomföras i tillräcklig omfattning. 

 

Nämndens förslag till driftbudget 2017 är 8 550 000 kronor och med 

ovanstående begäran om utökning blir nämndens driftbudget 8 800 000 

kronor. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-24. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

ombudgetering av investeringsmedel för ärendehanteringssystem miljö. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till utökad 

driftbudget om 250 000 kronor så att nämndens ram 2017 uppgår till 

8 800 000 kronor. 

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till 

ombudgetering av investeringsmedel samt förslag till utökad driftbudget 

2017 till kommunstyrelsen. 

 

___________ 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 60               Dnr: MHN 2016-001169.54  

 

Behovsutredning och verksamhetsplan 2017-2019 

 

Enligt miljöbalken ska det finnas en behovsutredning som är fastställd 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 2018-2019 är övergripande och kan 

komma att revideras.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-25. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta behovsutredning och 

verksamhetsplan 2017-2019 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2016-

11-25, dnr 2016-001169.54. 

 

___________ 
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§ 61               Dnr: MHN 2016-001168.54  

 

Tillsynsplan 2017 enligt miljöbalken 

 

Enligt Miljötillsynsförordning (2011:13) ska en tillsynsmyndighet, för varje 

verksamhetsår, upprätta en samlad tillsynsplan baserad på behovsutredning 

och verksamhetsregister. Det är den kommunala nämnden, för Danderyds 

kommuns del miljö- och hälsoskyddsnämnden, som ska fatta beslut om 

utredningen och planen. 

 

Miljöavdelningen har utarbetat förslag till tillsynsplan för 2017. Syftet med 

en tillsynsplan är att visa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden, utifrån 

befintliga resurser, avser utföra tillsynen enligt miljöbalken under 

kommande år. Tillsynsplanen är ett övergripande dokument för miljö- och 

hälsoskyddsnämndens planerade tillsynsarbete för verksamhetsåret 2017 

och bygger på en resursbaserad tillsynsnivå i enlighet med taxa för 

miljöbalken utifrån risk och erfarenhetsbedömning, miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslutade mål för 2017, och miljö- och 

hälsoskyddsnämndens behovsutredning 2017-2019. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-25. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta tillsynsplan för 2017 enligt 

bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2016-11-25, dnr 2016-001168.54. 

 

__________ 
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§ 62               Dnr: MHN 2016-001171.54  

 

Kontrollplan för livsmedel 2017 

 

Enligt förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll och Sveriges 

nationella plan för kontroll i livsmedelskedjan 2016-2019, ska varje 

kontrollmyndighet planera sin egen kontrollverksamhet. Planeringen ska 

utföras så att kontrollen är riskbaserad, genomförs regelbundet och så ofta 

som är lämpligt. Det är den kommunala nämnden, för Danderyds kommuns 

del miljö- och hälsoskyddsnämnden, som ska fatta beslut om planen. 

 

Miljöavdelningen har utarbetat ett förslag till kontrollplan för 2017. Syftet 

med en kontrollplanen är att visa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

utifrån befintliga resurser avser utföra kontroll enligt livsmedelslagen under 

verksamhetsåret. I kontrollplanen beskrivs miljö- och hälsoskyddsnämndens 

planerade kontrollarbete för verksamhetsåret 2017. Sveriges nationella plan 

för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019, miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslutade mål för 2017, och miljö- och 

hälsoskyddsnämndens behovsutredning 2017-2019, har varit vägledande vid 

planeringen. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-25. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta kontrollplan för 2017 

enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2016-11-25, dnr 2016-001171.54. 

 

___________ 
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§ 63                

 

Intern kontroll 2017, diskussion 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden diskuterar intern kontrollplan för 2017. 

 

___________ 
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§ 64                 

 

Nomineringar till råd 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden diskuterar representation i råd och fonder 

för perioden 2017-2018.  

 

___________ 
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§ 65                MHN 2016-000058.54 

 

Delegationsbeslut  

 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2016-11-05 -2016-11-25. 

 

__________ 
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§ 66   MHN 2016-000269.54  

 

Anmälningsärenden   

 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls miljö- och 

stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 8/2016. 
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§ 67 

 

Information 

 

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors berättar om den pågående 

rekryteringsprocessen av ny miljöchef.  

 
__________ 
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§ 68  

 

Övrigt 

 

Första vice ordförande Elvy Svennerstål (L) tackar ordförande Anders 

Bergstrand (M) för ett gott samarbete under året.  

 

 

_______ 


