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1 Inledning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska förhålla sig till Kommunfullmäktiges prioriterade 
mål och kommunens fastställda miljöprogram. Utöver det ställer nationella myndigheter 
krav på att nämnden ska kunna visa hur de arbetar mot 16 nationella miljömålen, 
nationella livsmedelsmål och folkhälsomål. Årligen fastställer nämnden en flerårig 
behovsutredning och en tillsynsplan för kommande år som visar prioriteringar av 
verksamheten utifrån behovsutredningen. Nämndens fokus är att i första hand 
genomföra sitt grunduppdrag att leverera tillsyn till de verksamheter som betalar årlig 
avgift samt hantera den ärendevolym som kommer in. 
Utöver det kommer nämnden de närmaste året, utöver sitt grunduppdrag, främst arbeta 
med att: 

 fortsatt ha ett bra Nöjd - Kund-Index i Stockholm Business Alliance undersökning 
och att nämndens kunder ska uppleva att de får ett gott bemötande 

 fortsätta arbetet med att effektivísera verksamheten 
Nämnden har även prioriterat mål och uppdrag för kommande tillsynsverksamhet att 
styra mot. Prioriterade områden är: 

 fortsätta arbetet med att genomföra ansvarsbedömningar av tidigare inventerade 
förorenade områden 

 fortsätta arbetet med bullerproblematiken runt E18 och Roslagsbanan. 
  
  

2 Nämndens ansvar och uppgifter 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är att bedriva myndighetsutövning utifrån 
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med angränsande lagstiftningsområden. Det 
innebär kontroll och tillsyn av befintliga verksamheter, samt tillståndsgivning och 
hantering av klagomål från Danderydsborna. Följande områden omfattas av prövning 
och tillsyn: 
miljöskydd, 
hälsoskydd 
livsmedel, 
strålskydd, 
tobakslagen (vissa delar) 
tillsyn av vissa naturvårdsfrågor enligt miljöbalken (dispenser från reservat-föreskrifter 
mm) 
tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
Utöver det medverkar miljö-och hälsoskyddsnämnden i stadsutvecklingsfrågor inom 
kommunen och nämndens uppgift är att bidra med kompetens om hur planering och 
utbyggnad påverkar miljön och hälsan och bidra med råd om hur negativ påverkan kan 
undvikas eller minimeras. 

3 Nämndens utvecklingsområden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde påverkas genomgående av 
ständiga förändringar och skärpningar av de lagstiftningsområden som nämnden har 
tillsyn på. Överprövande myndigheter ställer högre krav och nämndens verksamhet står 
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för ständig revision. 
Ekonomiskt kan nämndens taxa påverkas av att Livsmedelsverket föreslagit att 
Näringsdepartementet ska utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsbetalning 
av kontrollavgifter för livsmedelskontrollen från den 1 januari 2020. Om regeringen 
väljer att göra den föreslagna lagförändringen kan konsekvenser bli att antalet 
kontrolltimmar blir färre, vilket innebär lägre intäkter. 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) arbetar också med att ta fram ett förslag till en 
ny avgiftsmodell för tillsyn enligt miljöbalken. 
I en omvärld med ständigt tillkommande nya tillsynsområden och strängare lagkrav 
krävs att miljöavdelningen arbetar för effektivare arbetsmetoder som underlättar 
handläggningen. Detta ställer höga krav på att ha bra processer för tillsyn och 
ärendehantering, en digital hantering och effektiva arbetsmetoder som förenklar. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är på tur att under 2019 starta upp 
samarbetet med kommunens kontaktcentrum (Information Danderyd) för att underlätta 
för invånare och företagare att få hjälp i alla frågor som kommunen ansvarar för. Det är 
oklart hur det kan komma att påverka nämndens budget. 

4 Mål 

4.1 Hög attraktivitet 
Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras 
den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker 
och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda 
förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds 
kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att 
utvecklas 

4.2 Stor valfrihet 
Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta 
innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen 
utifrån individens önskemål och förutsättningar 

4.3 Hög kvalitet 
Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att 
kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och 
delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen 
dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till 
inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv 
utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i 
fokus 

4.3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna 
en aktiv och ändamålsenlig service beträffande 
handläggningstid, tillgänglighet och bemötande. 

Förväntat resultat för budgetperioden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förväntas 
- färdigställa översyn av processer för ärendehandläggning och tillsyn 
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- genomföra utveckling av e-tjänster  
- fortsatt bibehålla ett högt nöjd-kundindex för miljöbalkens område och arbeta för en 
ökad kundnöjdhet inom livsmedelsområdet 

Beskrivning 

Grunden för samsyn och effektivitet av nämndens verksamhetsområde ligger i att ha 
identifierade processer och bra processbeskrivningar. Genom effektiva processer kan 
miljöavdelningen skapa förutsättningar för att handläggning och granskning av ärenden 
ska ske inom fastställda tider. 
Utveckling av e-tjänster kommer också underlätta och påverka handläggningstiderna av 
ärenden. 

Uppföljning 

Uppföljning går att göra i samband med delårsuppföljning och årsbokslut. 

Nyckeltal 

 Handläggning av klagomålsärenden inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas 
inom två veckor.   

 Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska 
påbörjas inom två veckor.   

 Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.   

4.4 Hög effektivitet 
Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå 
effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all 
kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt 

4.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv 
verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd 
kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, 
prestationer och resurser. 

Förväntat resultat för budgetperioden 

Översyn av taxan för att anpassa den för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen i 
enlighet med nytt förslag från SKL och Livsmedelsverket. 

Beskrivning 

Självfinansieringsgraden är ett mått på nämndens kostnadseffektivitet av 
livsmedelskontrollen. 

Uppföljning 

Uppföljning går att göra i samband med delårsuppföljning och årsbokslut. 

Nyckeltal 

 Självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen ska hållas på en nivå som 
täcker kostnaderna för planerad och extra offentlig kontroll.   
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4.4.1.1 (5.4.2 Mprg) Upphandlingar ska innehålla miljökrav. 

Nyckeltal 

 Andel upphandlingar som följer upphandlingsmyndighetens miljökrav.   

4.5 Stark utveckling 
Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som 
kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i 
kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens 
verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering 
och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete. 

4.5.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag 
verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig 
service och rådgivning handläggningstid, tillgänglighet 
och bemötande 

Förväntat resultat för budgetperioden 

- Kommunens verksamhetsutövare ska få ett bra bemötande och positiva och negativa 
besked förklarade på ett konstruktivt sätt. 

Beskrivning 

NKI mäts årsvis och resultatet presenteras i maj årligen för föregående år. 

Uppföljning 

Uppföljning går att göra i samband med delårsuppföljningen och samma resultat kan 
redovisas i årsbokslutet. 

Nyckeltal 

 Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning. 
(Miljöbalken)   

 Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning. 
(Livsmedel)   

4.5.2 De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt 
hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga. 

Förväntat resultat för budgetperioden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utfört den kontroll som planerats enligt fastställd 
tillsynsplan. 

Beskrivning 

Livsmedelskontrollen är upplagd enligt en fastställd riskklassificeringsmodell som 
bygger på att de verksamheter som har störst risk med sin produktion får mest kontroll.  
Det är viktigt att uppföljning prioriteras av verksamheter som brister. 
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Uppföljning 

Uppföljning av kontrollerade verksamheter mot de som planerats enligt tillsynsplanen 
görs i samband med de ekonomiska uppföljningarna per mars, augusti och december. 

Nyckeltal 

 Andel kontrollerade anläggningar i riskklass 1 - 4 med minst 5 kontrolltimmar 
jämfört mot totala antalet anläggningar som har minst 5 kontrolltimmar.   

 Andel livsmedelsobjekt som fick uppföljning av avvikelser mot totala antalet 
livsmedelsobjekt som fick avvikelser.   

5 Budget 
Enligt planeringsförutsättningarna är miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudgetram 
9,3 miljoner kronor 2019. 
Intäkterna beräknas sjunka till 3 miljoner kronor 2019 beroende på att antalet 
bergvärmepumpsansökningar sjunker. En uppräkning av taxan med Konsumentpris 
index innebär att intäkterna minskas med 0,1 miljoner kronor. 
Budgetökningen mellan 2018 och 2019 beror främst på ökade personalkostnader och 
sänkt intäktsnivå. 

  Bokslut Budget Budgetförslag 
KS Budgetförslag nämnd 

Verksamhet 2017 2018 2019 2019 2020 2021 

Verksamhetens 
intäkter 2 667 3 100  3 000 3 000 3 000 

Verksamhetens 
kostnader -10 592 -12 200  -12 300 -12 469 -12 469 

Nettokostnader -7 925 -9 100  -9 300 -9 469 -9 469 

6 Investeringar 
Nämndens preliminära investeringsram 2019 är 0,5 miljoner kronor. 
Budgetförslaget för 2019 omfattar digitalisering och e-tjänster, digitalisering av 
arkivhandlingar, slutbetalning av ärendehanteringssystemet, samt en post för oförutsett. 
Slutbetalning av ärendehanteringssystemet kommer att ske 2018, vilket gör att 
nämndens investeringsram kan minska med 50 000 kronor 
. 

  Bokslut Budget Budgetförslag 
KS Budgetförslag nämnd 

Verksamhet 2017 2018 2019 2019 2020 2021 

Verksamhetens 
intäkter 0 0  0 0 0 

Verksamhetens 
kostnader -0,2 -0,8  -0,5 -0,4 -0,3 

Nettokostnader -0,2 -0,8  -0,5 -0,4 -0,3 

7 Övrigt


