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Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2020

Ärendet
För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,3
miljoner kronor vilket motsvarar 15 procent av budgeterade nettokostnader.
Avvikelsen beror främst på högre intäkter och lägre personal-, it- och
hyreskostnader. Årets investeringar uppgår till 0,1 miljoner kronor vilket
innebär lägre utgifter än budget med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror
främst på att projektet ”nytt system för hantering av avslutade handlingar”
har flyttats framåt i tid på grund av tidsbrist samt att medel för oförutsett
inte har använts.
Pandemisituationen har inneburit stora omställningar av verksamheten och
att personal i hög utsträckning arbetat på distans liksom att nämnderna
hållits digitala såväl som på plats i Banérsalen på Djursholms slott.
Tillsynsverksamheten ställdes gradvis om till ”digital skrivbordstillsyn”
under pandemins utbredning och efter de rekommendationer statliga
myndigheter meddelade för minskad smittspridning. Med digital tillsyn
avses kontroll av dokumentation och genom digitala kontakter med
företagen. Endast ett mindre antal planerade inspektioner har genomförts.
Den anpassade tillsynen är betydligt mer tidskrävande men har varit
relevant i pandemisituationen under året. Inspektioner på plats i
verksamheterna ska göras är så snart det är lämpligt.
Nämnden fick under året ett nytt tillsynsområde med att kontrollera trängsel
på serveringar i kommunen för att minska smittspridning. Tillsynen har
varit prioriterad och resurskrävande. Lagstiftningen och uppgiften om
tillsynen över serveringsställen har förlängts till maj 2021.
De allra flesta serveringsställena I Danderyd har anpassat sig och varit
följsamma till regelverket om trängsel och nya anvisningar löpande under
året.
Nämndens mål för året har uppfyllts. Målet om att ta fram en plan för luftoch hälsoövervakning har genomförts liksom målet att ta fram en plan för
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uppföljning av nämndens verksamhet.
Grunduppdragen, med lagstadgad prövning och tillsyn liksom den
pandemirelaterade trängselkontrollen har prioriterats framför vissa
utvecklingsprojekt på grund av den belastade arbetssituationen under året.
Med anledning av omställningar och det nya tillsynsområdet har även en del
av den planerade tillsynen fått stå tillbaka. Exempelvis skulle frisörer
inventeras och besökas. Med anledning av rekommendationen att ställa in ej
helt nödvändig verksamhet har dessa skjutits framåt i tid.
Utvecklingsprojektet att byta system för hantering av avslutade handlingar
har inte kunnat genomföras med anledning av brist på tid och
nyckelpersoner.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta årsredovisning 2020 enligt
bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-03-08 och överlämna den till
kommunstyrelsen.
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