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Svar på remiss gällande förslag till näringslivspolicy 
2021 - 2026 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat fram 
en näringslivspolicy för perioden 2021–2026. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har fått policyn på remiss och ombeds lämna 
synpunkter senast 30 september 2020. 
 
Näringslivspolicyn anger ett antal prioriterade fokusområden med utpekade 
effekter för Danderyds kommuns näringslivsarbete. Policyns övergripande 
mål är att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det 
lokala företagsklimatet i Danderyds kommun. 
I remissyttrandet ombeds nämnden lämna synpunkter på policyns 
övergripande mål, fokusområden och utpekade effekter utifrån sina 
verksamhetsområden 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnads-
kontorets tjänsteutlåtande daterat 2020-08-21 som sitt eget och överlämna 
svaret till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 
Näringslivspolicyn är ett styrdokument som anger ett antal prioriterade 
fokusområden för Danderyds kommuns näringslivsarbete. Målet med 
policyn är att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det 
lokala företagsklimatet i Danderyds kommun. 
Policyn gäller samtliga förvaltningar som möter näringslivsföreträdare och 
företagare i olika frågor. Näringslivspolicyn avser perioden 2021 - 2026 
men har sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige fastställda långsiktiga 
målen för Danderyds kommun. 
Målet med policyn är att förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds 
kommun genom strategiska insatser och ökad samverkan. För att nå målet 
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har policyn tre fokusområden. Varje fokusområde är uppdelat i en måltext 
med en önskvärd effekt. 
Effekten ska följas upp årligen av kommunstyrelsen.  
De tre fokusområdena är:  
• Service och myndighetsutövning  
• Dialog och mötesplatser  
• Kompetensförsörjning 
Förslaget har nu remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden för 
eventuella synpunkter. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har granskat policyn mot nämndens eget 
arbete såsom tillsyn- och prövningsmyndighet inom miljö- och hälsoskyddet 
och dess mål för sin verksamhet. 
Kontoret kan konstatera att det sätt nämnden arbetar på idag och dess 
nuvarande mål är i samklang med det förslag till näringslivspolicy som 
remitterats till nämnden. Nämnden har haft som mål och arbetat aktivt för 
god myndighetsservice under lång tid. Det är viktigt att myndighetsutövning 
utförs med hög kompetens, rättssäkerhet, tydlig information, ett gott 
bemötande och med hög tillgänglighet. Tjänstepersonernas attityder och 
hjälpsamhet är viktiga för en god myndighetsutövning som i sin tur 
underlättar för företagarna att göra rätt enligt reglerna. Det handlar om att 
göra tillsynen på ett bra sätt som underlättar och förbättrar lagefterlevnaden. 
Nämndens grunduppdrag att utöva myndighetsutövning innebär också 
moment som kan upplevas vara negativa mot företagsutövande i 
kommunen. Exempelvis att se till att sanktionsavgifter döms ut, ställa krav 
enligt lagstiftning, vid behov åtalsanmäla med mera. Men även att ta betalt 
för utförd tillsyn kan upplevas negativt. Det är förpliktelser att agera från 
nämndens sida enligt inom områdets aktuella lagstiftningar och policyn får 
inte innebära påverkan på myndighetsarbetet i det avseendet.  
När man bedömer resultat för så kallad Nöjd-Kund-Index för myndighets-
utövningen måste man ha i åtanke att företagen svarar/påverkas av sådana 
åtgärder/moment inom myndighetsutövningen som i sin tur är avhängiga 
hur företagen bedriver sin verksamhet enligt aktuella lagstiftningar. 
 
 
Elisabeth Thelin  Carl Johan Bernelid 
Bygg- och miljödirektör  Miljöchef 
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Handlingar i ärendet: 

- Förslag till Näringslivspolicy 2021-2026 
- Beslut KS 2020-06-01 § 44, Remiss av näringslivspolicy för 

Danderyds kommun 
- Tjänsteutlåtande 2020-05-26, Remiss av näringslivspolicy 
- Remissmissiv  

 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen


