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Inledning
I verksamhetsplanen beskrivs inriktningen övergripande om vad som planeras för verksamheten
enligt de mål som beslutats i miljö- och hälsoskyddsnämndens budget 2022-2024. Budgetmålen
avser områden där nämnden önskar en flyttning eller där området är särskilt viktigt för
verksamheten. Målet följs upp genom ett antal kopplade nyckeltal.
Under 2022 innebär för god myndighetsservice fortsatt förbättringsarbete med rutiner, skapade av
ytterligare e-tjänster, förbättring av information på hemsidor och arbete med att byta system för
hantering av avslutade handlingar.
För nämndens mål med att vara en attraktiv arbetsplats för att upprätthålla hög kompetens och
möjlighet att utföra myndighetsuppgifterna, är rekrytering för full bemanning och god introduktion
av de nyanställda prioriterat.
Under 2022 säkerställs arbetet med att bedriva luftkvalitetsmätningar enligt kommunfullmäktiges
uppdrag och nämndens mål.
En inriktning ska tas fram för tillsyn och miljöövervakning över miljöaspekter för Trafikverkets
verksamhet med väg E18, enligt nämndens mål för 2022.
Nämndens grunduppgifter med att utöva tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet liksom inom
livsmedelsområdet planeras i separata dokument/ärenden (tillsynsplan respektive kontrollplan).

Nämndens ansvar och uppgifter
Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är myndighetsutövning utifrån ett antal olika
lagstiftningsområden, varav de största är miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden.
Uppdraget innebär kontroll och tillsyn av befintliga verksamheter i kommunen, hantering av
anmälan och tillstånd enligt lagstiftningen, hantering av klagomål samt remisshantering.
Miljöskyddsområdet omfattar flera arbetsområden som exempelvis tillsyn över klassade
miljöfarliga verksamheter (till exempel bensinstationer och tillverkare), handläggning av
tillståndsansökningar och anmälan (om efterbehandling av förorenad mark eller hantering av
dagvatten).
Hälsoskyddsområdet omfattar tillsyn över bostäder avseende hälsoaspekter (fukt och mögel med
mera), hygienlokaler (tatuerare, fotvårdare med flera), vårdlokaler och samlingslokaler, och inte
minst hantering av klagomål på olägenheter för människors hälsa och miljö exempelvis från buller,
lukt och nedskräpning.
Livsmedelskontrollen innebär tillsyn över verksamheter som hanterar och serverar livsmedel och
dricksvatten. Syftet med regelverket och kontrollen är att skydda människors hälsa. Människor ska
inte bli sjuka av livsmedel eller vatten men ska också skyddas som konsumenter. Med det menas att
det ska framgå vad vi köper, och att märkningen ska vara korrekt (så kallad redlighet).
Strålskyddstillsyn utgår från strålskyddslagen som trädde i kraft sommaren 2018 och omfattar
arbete med radon men också strålning från solarier.
Vidare har miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn över rökförbud på allmänna platser enligt
tobakslagen. Det är däremot socialnämnden som beviljar och utövar tillsyn över försäljning av
tobak med mera i kommunen.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer. Det
betyder ansvar för och kontroll av att de som säljer ingredienser för sprängämnen kontrollerar
köpares tillstånd.
Utöver det medverkar miljö- och hälsoskyddsnämnden i arbete med stadsbyggnadsfrågor inom
kommunen. Nämndens uppgift är att bidra med kompetens om hur miljöstatusen är (så kallad
miljöövervakning), hur planering och utbyggnad påverkar miljön och hälsan samt att bidra med
förebyggande råd om hur vi kan undvika eller minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. Det
görs främst genom deltagande i projekt och genom remisshantering.

Nämndens utvecklingsområden
Under 2022 och framöver finns det flera utmaningar för nämnden till exempel att säkra
bemanningen av miljöavdelningen gällande såväl ledning som medarbetare. Rekrytering och god
introduktion är prioriterade uppgifter liksom insatser för arbetsgruppens utveckling.
Nämnden avser att utverka en tillsynsstrategi för anläggningen Trafikverkets verksamhet med väg
E18 genom kommunen, enligt mål i budget 2022. Syftet är att stärka tillsynen och
miljöövervakningen och på sikt förbättra miljösituationen avseende vatten, luft och påverkan från
buller.
Inom livsmedelskontrollen måste livsmedelslagens taxa omarbetas för att vara aktuell för ny
klassning av livsmedelsverksamheter och efterhandsdebitering som ska införas senast 2024.
Omklassningen genom överklagbara beslut för alla livsmedelsverksamheter bör genomföras 2022—
2023.
Under 2021 har taxan för miljöbalkstillsynen uppdaterats enligt gällande förordningar, bland annat
delen som klassificerar miljöfarlig verksamhet. Ändringen av taxan innebär en stor arbetsuppgift
2022 eftersom alla miljöfarliga verksamheter måste omklassas enligt nya taxan med överklagbara
beslut.
Nämnden har ett fortsatt utvecklingsområde i att skapa e-tjänster. Det är en viktig del för att
myndigheten ska vara tillgänglig och kunna ge bra service. Bra e-tjänster kan också förenkla det
administrativa arbetet. Arbete pågår men har försenats och kommer att fortsätta under 2022.
Hemsidorna på webben behöver omarbetas i förhållande till e-tjänsterna men också för att uppfylla
det så kallade tillgänglighetsdirektivet. Det innebär krav på att myndigheters texter på webben ska
vara möjliga att nå och kunna förstås av personer med funktionsvariationer. Till exempel ska
uppläsningsfunktioner finnas. För nämnden som har mycket information länkad till PDF-filer
innebär omarbetningen av materialet en stor arbetsuppgift.
Arbetet med att utföra luftmätningar säkerställs under 2022. Mätningar av luftkvaliteten är viktiga
för verifiering av de beräkningar som nu görs i luftvårdsförbundets regi och där kommunen är
medlem, och vidare för att följa momentana luftkvalitetsförändringar med mera.
Kommunfullmäktige kommer uppskattningsvis ge miljö- och hälsoskyddsnämnden ett uppdrag om
att se över miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna med särskilt fokus på eldning av trädgårdsavfall.
Berörda nämnder ska remitteras förslaget innan beslut fattas och återrapporteras fullmäktige.
Arbete med att förbereda ny upphandling av verksamhetssystemet Ecos bör påbörjas under 2022 då
avtalen för nuvarande system går ut under 2023.
Ett utvecklingsarbete med att byta ut det system som finns för att hantera avslutade handlingar
planeras ske under 2022. Systemet uppdateras inte längre och behövs för att underlätta sökning och
utlämning av begärda handlingar. Systemet är gemensamt för miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden.
Tillsynsinsatser inom miljö- och hälsoskydds- respektive livsmedelsområdet beskrivs i separata
dokument tillsynsplan 2022 och kontrollplan för 2022, som är viktiga delar av
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verksamhetsplaneringen. Andra insatser i verksamhetsplaneringen är att utföra åtgärder enligt
kommunens styrdokument och handlingsplaner. Exempel på sådana är miljö- och
klimatprogrammet, vattenplanen och dagvattenplanen.

Mål
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.
Nämndmål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en hög servicegrad och tillgänglighet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter att utveckla servicen till Danderyds invånare och
näringsliv med fokus på gott bemötande, hög tillgänglighet och god information i kontakt med
nämndens myndighetsutövning. Servicen ska ges med ett aktivt och rättssäkert förhållningssätt.
Förbättringsarbete av rutiner liksom verksamhetsstöd fortsätter liksom förbättringar av nämndens
information på hemsidor. Ytterligare e-tjänster lanseras.
Nyckeltal

Mål 2022

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

80%

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

80%

SBA Nöjd kundindex (NKI) Danderydsbor, Miljöbalken

70

SBA Nöjd kundindex (NKI) företag, Livsmedel

70

SBA Nöjd kundindex (NKI) företag, Miljöbalken

70

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.
Inget nämndmål under strategiområdet.
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.
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Nämndmål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god kompetensförsörjning och
erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet och resultat är helt avhängig tillräckliga personella
resurser och kompetenser. Det är därför ett mål att aktivt upprätthålla kompetensförsörjningen på en
hög nivå över tid. Målet innebär aktivt arbete med att säkra bemanningen och vara en attraktiv
arbetsplats med hög delaktighet från medarbetarna.

Nyckeltal

Mål 2022

HME (hållbart medarbetarengagemang)

70

Korttidssjukfrånvaro

3%

Personalomsättning (på egen begäran)

15%

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
Inget nämndmål under strategiområdet.

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.
Nämndmål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en utvecklad luftövervakning i Danderyds
kommun genom luftkvalitetsmätningar
Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnden medel för förstärkt miljöövervakning genom fysiska
mätningar av luftkvaliteten i Danderyds kommun från och med 2021. Mättjänsten har upphandlats,
och 2022 innebär målet att se till att mätningar bedrivs på valda platser och att mätresultat
analyseras, presenteras och tillgängliggörs.

Nyckeltal
Mätningar i drift

Mål 2022
Ja

Nämndmål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en inriktning för tillsynen över
miljöpåverkan och olägenheter från E 18:s trafikverksamhet.
I framtagandet av tillsynsinriktningen avseende E18:s verksamhet, ska ett samlat angreppssätt tas
för tillsynen avseende miljöaspekterna buller-, vatten och luftemissioner.
Kunskap och erfarenheter ska inventeras om E18 och dess miljö- och hälsobelastning idag och
framöver i beaktande av prognostiserad ökande trafik och planerade åtgärder. Därtill ska
tillsynsmöjligheter inventeras och planeras och vidare ska beslutad tillsynsinriktning införlivas i
nämndens tillsynsplaner från 2023 och framåt.
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Nyckeltal

Mål 2022

Tillsynsinriktning framtagen och beslutad i nämnd Q4
2022

Ja

Budget
Nämndens budgetram 2022 är 10,5 miljoner kronor (netto). Den väsentliga förändringen mellan
åren 2022—2022 är kompensation för ökade hyreskostnader, samt 1 procent uppräkning på
budgetramen. I budgeten ingår medel för miljöövervakning. Tillsammans med byggnadsnämnden
kan nämnden finansiera utökning av en tjänst inom kontorets stab. Tjänsten säkerställer behovet av
bemanning i registraturen men kommer också att avlasta miljöhandläggarna med vissa
administrativa uppgifter.
Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

-8,5

-9,7

-10,5

-10,7

-10,7

Förändring i
mnkr

-1,2

-0,8

-0,2

0

Förändring i %

14%

8%

2%

0%

Nettokostnader
(mnkr)

Nämnd
Oförändrad budget.
Stab
Ökningen är främst högre personalkostnader och högre hyra.
Livsmedel
Nettoramen har balanserats till noll vilket betyder att verksamheten är helt intäktsfinansierad från
2021 och framåt. Det var ett krav från livsmedelsverket och länsstyrelsen i Stockholm vid revisonen
2019. Delar av kostnaderna och arbetsuppgifter har fördelats till miljö- och hälsoskydd.
Miljö- och hälsoskydd
Ökningen är främst högre personalkostnader (ökad procentuell kostnadsfördelning från livsmedel),
högre hyra och it-kostnader.
Miljösamordning (miljö, hälsa och hållbar utveckling)
Miljösamordningen är arbete som sker åt kommunstyrelsen. Ökningen är främst högre
personalkostnader.
Budget

Budget helår

föregående år

2022

Nämnd- och styrelseverksamhet

-0,4

-0,4

Miljö- och hälsa stab

-2,1

-2,4

0

0

-6,2

-6,6

-1

-1,1

-9,7

-10,5

Ansvar

Livsmedel
Miljö- och hälsoskydd
Miljö, hälsa och hållbar utveckling
Summa
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Investeringar
Nämnden har 0,3 miljoner kronor i investeringsbudget för digitalisering, e-tjänster och oförutsett.
Fortsatt införande av e-tjänster planeras 2022.

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnden medel för förstärkt miljöövervakning genom fysiska
mätningar av luftkvaliteten i Danderyds kommun från och med 2021. Under 2022 säkerställs att
mätning bedrivs och rapporteras.
Kommunfullmäktige har givit miljö- och hälsoskyddsnämnden ett uppdrag om att se över miljöoch hälsoskyddsföreskrifterna med särskilt fokus på eldning av trädgårdsavfall. Berörda nämnder
ska remitteras förslaget innan beslut fattas och återrapporteras fullmäktige.

Strategiska avtal
Nämnden har inga strategiska avtal.
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