
 

DANDERYDS KOMMUN 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (11) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-11  

 

   Utdragsbestyrkande  

 

Plats och tid Hemma hos ordföranden, kl. 18.30–19.56 

  

Paragrafer 73–81 

  

Beslutande Anders Bergstrand, ordförande (M) 

Elvy Svennerstål, 1:e vice ordförande (L) 

Siv Sahlström, 2:e vice ordförande (C) 

Johan Hjelmqvist (M) 

Håkan Lilja (M) 

Artimis Ala Naziri (M) 

Eva Lithander Edling (C) 

Stéphanie Hsieh Albrektsson (M) tjg ers 

Per Enarsson (MP) 

  

Ersättare Magnus Boman (M) 

Lukas Johannesson (C) 

Joachim Gahm (KD) 

Jan Lilja (S) 

  

Närvarande tjänstemän Anne-Charlotte Glantz, tf. miljö- och stadsbyggnadsdirektör 

 Elina Peronius, nämndsekreterare 

Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Jonas Qvarfordt, miljösamordnare 

Monica Hallberg, administrativ chef 
 

  

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2018-12-14 kl. 14:00 

  

Sekreterare  

 Elina Peronius 

  

  

Ordförande  

 Anders Bergstrand (M) 

  

  

Justerande  

 Elvy Svennerstål (L)  
 



 

DANDERYDS KOMMUN 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (11) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-11  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  

 

 

  

  

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

  

Nämnd/styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-12-11 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-14 Datum då anslaget tas ned 2019-01-08 

  

Protokollets förvaringsplats Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

  

  

Underskrift  

 Elina Peronius 
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§ 73  

 

Information om bullerutredningen 

Ärende 

Tillförordnad miljö- och stadsbyggnadsdirektör Anne-Charlotte Glantz, 

miljösamordnare Jonas Qvarfordt och miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Johan Rydén sammanfattar arbetet med bullerutredningen utifrån det 

uppdrag miljö- och hälsoskyddsnämnden gav förvaltningen 2017-10-10 § 

43, samt informerar nämnden angående mätresultaten från akustikkonsulten 

som utfördes vid nio fastigheter längs Roslagsbanan under sommar och 

höst.  

I stort sett hela sträckan av Roslagsbanan genom Danderyd har av 

trafikförvaltningen försetts med bullerskydd. Erbjudandet har gått till 131 

fastighetsägare om lokala bullerskyddsåtgärder, där beräknade bullernivåer 

överstiger riktvärden. Det som kvarstår är bullerskydd vid tolv privata 

fastigheter där bullerskydd ska färdigställas i början av 2019. Miljö- och 

stadsbyggnadskontoret uppfattar att trafikförvaltningens genomförda 

åtgärder har gjort skillnad, vilket kan skönjas då det år 2011–2016 inkom ca 

55 bullerklagomål, medan det därefter endast inkommit 6.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets analys av de bullermätningar som 

kommunen låtit utföra av akustikkonsulten RISE visar att resultatet 

överensstämmer relativt väl med de bullerberäkningar som 

trafikförvaltningen utfört. Vid jämförelse av uppmätt och beräknat värde 

blir beräknat oftast något högre än uppmätt värde. Det finns två undantag 

där det uppmätta värdet var högre än det beräknade och det var vid 

fastigheterna Xx och Xx. Förklaringen är eftersläpat underhållsarbete på 

rälsen vid Xx och att mätningen och beräkningen inte utfördes på exakt 

samma plats vid Xx.  

De första tre mätningarna utfördes den 3 juli och resterande sex mätningar 

den 15–16 okt.  

Den färdigställda rapporten från akustikkonsulten skickas ut till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, tillsammans med förvaltningens presentation.  

 

__________ 

 

  

Vissa personuppgifter i detta 

protokoll publiceras inte på internet 

till följd av dataskyddsförordningen 

regler.  
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§ 74 MHN 2018-756 

 

Reviderad budget 2019 (ombudgetering från 2018 till 
2019) 

Ärende 

 

Observera att utfall 2018 inte är slutligt utfall. 

 

Övertagande av ärendehanteringssystemet för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden skedde i oktober 2018, i och med detta betalas 

slutsumman för systemet. Inga medel behövs 2019. 

På grund av en långdragen implementeringsfas och kraftigt försenat 

övertagande av ärendehanteringssystemet har inga utvecklingsprojekt eller 

e-tjänster kunnat genomföras 2018. Därför föreslås 200 000 kronor 

ombudgeteras för att kunna genomföra projekt som inte hanns med 2018. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-23. 

Beslut 

1. MHN beslutar att godkänna förslag till reviderad budget 2019. 

2. MHN beslutar att överlämna förslag till reviderad budget 2019 till 

kommunstyrelsen.  

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
  

Projekt (tkr)
Utfall 

2018

Budget 

2018

Prognos 

2018

Budget 

2019

Förslag till 

ombudgetering 

från 2018 till 

2019

Budget 

2019 inkl 

ombudget

eringar

Ärendehanteringssystem 

Miljö
0 391 362 50 0 0

Digitalisering och e-tjänster 0 320 0 200 200 400

Digitalisering arkiv 0 0 0 100 0 100

Oförutsett 0 100 0 100 0 100

Totalt 0 811 362 450 200 600
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§ 75 MHN 2018-757 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan 
2019 

Ärende 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar 

upprättat förslag till verksamhetsplan 2019. Verksamhetsplanen baserar sig 

på nämndens budgetförslag 2019–2021. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-23. 

Beslut 

1. MHN beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2019 

2. MHN beslutar att överlämna förslag till verksamhetsplan 2019 till 

kommunstyrelsen.  

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 76  

 

Diskussion om internkontrollplan 2019 

Ärende 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden diskuterar internkontrollplan för 2019. 

Nämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter till förvaltningen fram 

till den 8 januari 2019.  

 

__________ 
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§ 77 MHN 2018-707 

 

Behovsutredning 2019–2021 och tillsynsplan 2019 

Ärende 

Enligt miljöbalken ska det finnas en flerårig behovsutredning fastställd av 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. Behovsutredningen ska åskådliggöra det 

sammanvägda behovet av tillsyn och omfatta samtliga av nämndens 

åtagande inom tillsynsområdet. För kommande år ska nämnden fastställa 

och, om behov finns, vidta prioriteringar av verksamheten enligt en 

tillsynsplan för miljöbalken respektive en kontrollplan för 

livsmedelskontrollen. För att få en större helhetsbild har verksamhetsplan 

2019–2021 beaktats i behovsutredningen, och tillsynsplanerna för 

miljöbalken respektive livsmedelsområdet har arbetats in i 

behovsutredningen.  

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-23. 

Beslut 

MHN beslutar att anta behovsutredning för 2019–2021 och tillsynsplan för 

2019.  

 

__________ 
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§ 78 MHN 2018-56 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärende 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls delegationsbeslut 

för perioden 2018-10-26 till och med 2018-11-28. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksammar förvaltningen att 

delegationsbeslut med diarienummer 2018-744 har fattats av fel delegat och 

att ett nytt beslut fattat av rätt delegat bör anmälas vid nästa 

nämndsammanträde.  

 

__________ 
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§ 79 MHN 2018-6 

 

Anmälningsärenden 

Ärende 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls miljö- och 

stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 9/2018. 

__________ 
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§ 80  

 

Information 

Ärende 

Tillförordnad miljö- och stadsbyggnadsdirektör Anne-Charlotte Glantz 

informerar nämnden om att Elisabeth Thelin är ny miljö- och 

stadsbyggnadsdirektör i Danderyd från och med den 28 januari 2019.  

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81  

 

Övrigt 

Ärende 

1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (L) och Stéphanie Hsieh Albrektsson 

(M) tackar avgående ordförande Anders Bergstrand (M). 

 

__________ 

 

 


