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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fastställande av åtgärder för miljö- och hälsoskyddsnämndens
måluppfyllelse av Miljö- och klimatprogrammets mål och
uppdrag för år 2022
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 7 december 2020 (§ 158) att anta Miljö- och
klimatprogram för perioden 2021 till 2030. Samtliga nämnder ska fastställa
valfria åtgärder och aktiviteter för att beslutade mål och uppdrag ska kunna
uppnås. Beslutade åtgärder och aktiviteter utgör underlag för budget 2022.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer åtgärder och aktiviteter för 2022,
enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-05-17.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har antagit ett miljö- och klimatprogram för perioden
2021 till 2030. Det övergripande målet är: Danderyd ska ha en god och
hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Syftet med
programmet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig
hållbar utveckling i Danderyd. Miljö- och klimatprogrammet är indelat i sex
fokusområden:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 Friskt vatten
 Biologisk mångfald
 God bebyggd miljö
 Giftfrimiljö
Enligt Miljö- och klimatprogrammet har nämnden ett politiskt ansvar för att
tillsätta resurser till programmets genomförande och ska i beslut om
åtgärder och aktiviteter verka för att målen och uppdragen i programmet
uppnås.
Miljö- och klimatprogrammet ska följas upp en gång per år. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och samordning med berörda nämnder.
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Nämnderna ansvarar för underlag i form av en ”miljöredovisning”.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Miljö- och klimatprogrammet är omfattande och har en genomförandetid
som löper till och med 2030. Detta innebär att val av åtgärder kan ske
successivt över tid. Det är inte möjligt för nämnden att arbeta mot samtliga
fokusområden och aktiviteter årligen. Det viktiga är att nämndernas
sammantagna åtgärder bidrar till att de övergripande målen uppnås. För att
uppnå bästa effekt föreslår kontoret att nämnden fokuserar på de områden
där nämndens tillsyn bedöms ha störst påverkan.
De åtgärder som valts utgår från Miljö- och klimatprogrammets verksamhetsstöd och från tillkommande förslag till åtgärder från förvaltningarna.
Rapportering görs i nuläget via rapportmall i Excel-matris vilket framöver
ska ersättas med ett systemstöd.
Respektive vald åtgärd kostnadssätts och redovisas om det ligger inom befintlig ram (ordinarie verksamhet) eller om det innebär en merkostnad.
Nyckeltal kopplas till respektive åtgärd vilket följs upp i respektive nämnds
verksamhetsplaner för 2022. En övergripande aggregerad uppföljning av
nämndernas valda åtgärder görs för kommunstyrelsen i samband med redovisning av miljö- och klimatprogrammets 17 gröna indikatorer.
Konsekvens av förslaget blir en del omprioriteringar av tillsynen. Delar av
denna, uppföljning och analys, kommer att behöva prioriteras om och
skjutas fram. Förslagna åtgärder och aktiviteter beräknas inte innebära extra
kostnader utan ryms inom budget.
Förslaget med åtgärder framgår av bilagan ”Förslag till åtgärder för miljöoch hälsoskyddsnämnden måluppfyllelse av Miljö- och klimatprogrammets
mål och uppdrag för år 2022”.
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