
 

DANDERYDS KOMMUN 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 2016-05-10 

1(6) 

 

 
 

 
 

 

Justerandes sign  ........................   ........................   .......................  Utdragsbestyrkande ................................................................  
 

 

Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20:15 

Paragrafer 15-19 

Beslutande  

Anders Bergstrand (M) ordförande 

Elvy Svennerstål (L) 1:a vice ordförande 

Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande 

Johan Hjelmqvist (M)  

Håkan Lilja (M) 

Artimis Ala Naziri (M) 

Eva Edling (C) 

Rebecca Bengtsson (L) fr.o.m. § 17 

Per Enarsson (MP) 

 

 

Ersättare 

Stéphanie Hsieh Albrektsson (M) 

Sanna Tursunova (M) 

Mats Ostelius (C) 

Ulf Uebel (L) tjg § 15-16 

Gunnar Liljegren (KD) 

Jan Lilja (S) 

   
Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör  

Sandra Wargclou, miljöchef 

Elina Peronius, nämndsekreterare 

Jonas Frejd, trafikplanerare, t.o.m. § 15 

   

Utses att justera Håkan Lilja (M) 
 

 

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2016-05-16, kl. 15:30  

   
Underskrifter 

  
  

Sekreterare ................................................................................................................   
  Elina Peronius  

Ordförande ................................................................................................................ 
 Anders Bergstrand (M) 

 

Justerande ................................................................................................................ 
                                                        Håkan Lilja (M) 
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-05-10 

Datum för anslags uppsättande 2016-05-17 Datum för anslags nedtagande 2016-06-08 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Underskrift 
 
................................................................................................................ 

 Elina Peronius 
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§ 15    

 

Information från tekniska kontorets trafikplanerare Jonas Frejd 

 

Ärendet 

Anläggningsavdelningen på tekniska kontoret har tre heltidstjänster som 

arbetar med trafikfrågor. Målet är att minska andelen biltrafik och att öka 

andelen gång- och cykeltrafik. Jonas Frejd berättar bland annat om Projekt 

Enebybergsvägen, där gatan utformas för att skapa lokalgatekaraktär, 

busstrafiken prioriteras, lokalt cykelstråk byggs och där dagvatten kan 

omhändertas lokalt. Det upplevs av många som en väldigt jobbig tid under 

ombyggnationen, men den etapp som är färdigställd har visat mycket goda 

resultat. Anläggningsavdelningen förebereder sig också just nu för 

nästkommande cykeldag som inträffar den 20 maj. Då finns goda 

möjligheter till dialog med medborgarna som kan komma förbi för att få 

enklare reparationer utförda på sin cykel.  

 
 

___________ 
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§ 16               MHN 2015-000666.54  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport mars med 

prognos 1, 2016 

 

Ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar 

upprättat förslag till kvartalsrapport mars med prognos 1, 2016. Nämnden 

redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 0,3 miljoner kronor 

netto. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för konsult-

tjänster samt lägre personalkostnader under första kvartalet. Årets prognos 

är ingen avvikelse mot budget. Investeringsbudgeten uppgår till 750 000 

kronor och är avsedd för nytt ärendehanteringssystem och om något oförut-

sett inträffar.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-25. 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

kvartalsrapport mars med prognos 1, 2016.  

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till 

kvartalsrapport mars med prognos 1, 2016 till kommunstyrelsen.  

 

 
 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 17                MHN 2016-000058.54 

 

Delegationsbeslut  

 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2016-03-19 – 2016-04-20. 

 

 

__________ 
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§ 18   MHN 2016-000269.54  

Anmälningar 

 

Paragrafen publiceras inte på internet. 
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§ 19 

 

Information 

 

A. Miljöchef Sandra Wargclou informerar om tillsyn och kontroll 2015. 

 

B. Miljöchef Sandra Wargclou informerar om matförgiftningen som har 

drabbat flera skolor och förskolor i Sollentuna. En förskola i 

Danderyds kommun har tagit emot mat från samma leverantör i 

Sollentuna, vilket resulterade i att 10 stycken av personal och barn 

blev sjuka.  

 
__________ 

 

 


