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MHN 2017:29, behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden 12 februari 2019. 
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Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar en mycket god måluppfyllelse. Nämndens samtliga fyra mål bedöms som 
uppfyllda. Verksamheten har i huvudsak bedrivits enligt beslutade tillsyns- och kontrollplaner. 

Viktiga händelser under året har varit mark- och miljödomstolens dom avseende miljöprövningen av 
tunnelbanans gula linje samt införandet av iRASFF, ett nationellt varningssystem för att snabbt få bort icke säkra 
livsmedel från marknaden. 

Resultatet per den 31 december 2018 visar på ett överskott gentemot budget på 1,0 mkr. 

Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader jämfört med budget och av lägre konsultkostnader 
jämfört med budget. 

Intäkterna är 10,2 mkr, vilket är enligt budget. Kostnaderna är 19,8 mkr, vilket är 1,0 mkr lägre än budget. Under 
2018 har ingenting av investeringsbudgetens 0,1 mkr utnyttjats. 

Nämndens ansvarsområden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa 
delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är 
även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden vid 
utvecklingen av avfallsfrågorna i staden. 

Viktiga händelser 

Förslag på ny modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar 

Livsmedelsverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att se över den modell för riskklassning som används i 
livsmedelskontrollen. Målet är en likvärdig kontroll och större förståelse för kontrollen och avgifterna. 
Statskontorets rapport om avgifter pekade på att avgifterna varierade kraftigt, att en del nödvändig kontroll inte 
utfördes och att avgifterna ifrågasattes. Ett nytt förslag till riskklassningsmodell har nu tagits fram som innebär 
bl.a. nya riskklasser med inriktning på kontrollfrekvenser och att kontrollen ska inrikta sig mer mot 
distributionsledet och huvudkontor/importörer samt mindre mot detaljhandelsledet. Då de flesta anläggningar i 
Solna är inom detaljhandeln kommer förslaget om det träder i kraft innebära att det totala antalet kontrolltimmar 
minskar med minst 30 procent vilket i sin tur kan få konsekvenser bl.a. gällande behovet av personella resurser. 

Byggnation av gula linjen 

Under februari hölls under fem dagar huvudförhandling i mark- och miljödomstolen gällande miljöprövningen 
av tunnelbanans gula linje. Miljöskyddsenheten deltog eftersom miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
tillsynsansvaret för flera miljöfrågor både under bygg- och driftskedet, tex hantering av vatten, risken med de 
klorerade lösningsmedel som finns i grundvattnet samt villkorsförslag för buller och stomljud. Den 25 maj kom 
dom och miljöskyddsenheten har därefter påbörjat tillsynen av att villkoren som satts i domen följs (undantaget 
de villkor som följer av 11 kap Miljöbalken där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet). 

Nationellt varningssystem för livsmedel 

När livsmedelskontrollen i en kommun upptäcker och stoppar livsmedel som innebär hälsofara för konsumenter 
måste informationen snabbt även nå andra myndigheter. Därför infördes den 1 mars 2018 iRASFF (Rapid Alert 
System for Food and Feed) som är ett nationellt varningssystem i Sverige. Systemet innebär att det går enklare att 
sända meddelanden mellan myndigheterna vilket medför att icke säkra livsmedel snabbare kommer bort från 
marknaden. 

Radonprojekt 

Hälsoskyddsenheten har löpande under året arbetat med tillsynsprojektet inom radonområdet. Under 2017 
skickades radonuppmaning och radonvägledning ut till ca 260 fastighetsägare inom staden. Fastighetsägarna har 
uppmanats att mäta radongashalten, vidta åtgärder vid för höga radongasvärden, kontrollmäta och inkomma med 
godkända radongasmätningar senast 1 juni 2019. Detta med anledning av att riksdagen har antagit nationella 
miljömål, varav ett är miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ett av delmålen är att radongashalten i bostäder 
ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft senast 2020. 

Denna uppmaning har nu givit effekt och under första och sista kvartalen av 2018 har många fastighetsägare 
utfört radonmätningar och börjat skicka in sina radongasmätningar till förvaltningen. 
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Från och med den 1 juni 2018 skärptes strålskyddslagstiftningen med tillhörande förordningar b.la. kravet på att 
den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska bedriva tillsyn gällande radonhalten 
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. 

Kartläggning av stadens tallar 

Närmare fyratusen solbelysta tallar i Solna har kartlagts och presenteras i en unik 3D-modell. Solnas tallar har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden i staden. Många tallar är grovstammiga och gamla, ofta uppåt 150 
år. Gamla tallar är en viktig livsmiljö för olika slags arter, bland annat svampar, lavar och insekter och de 
stadigare exemplaren behövs också för rovfåglarnas bon. Skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge som lever 
på tallarna signalerar höga naturvärden.[ALS1] Många solbelysta gamla tallar finns i Kungliga nationalstadsparken 
och Igelbäckens naturreservat. Tallarna bland bebyggelse har en viktig sammanlänkande funktion. Underlaget 
från kartläggningen kan bland annat användas i den fysiska planeringen samt i skötseln av grönområden. 

[ALS1]Jag la till lite info som jag kände saknades. Jag trodde inte texterna fick vara så långa. 

  

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 beslutat 
om mål och uppdrag för nämnderna. Nämndmålen och uppdragen gäller för ett år i taget och följs upp och 
bedöms i delårsrapporterna samt i årsredovisningen. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta 
mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

  Målet uppfylls till stor del i år 

  Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

  Nämndmål 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nöjdheten med nämndens service och myndighetsutövning. 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen 

inom nämndens verksamhetsområde. 

 Målet uppfylls i år 

Tillsynsenheterna har i huvudsak följt de tillsyns- och kontrollplaner som antagits av nämnden. 

Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är: 

 Miljöskyddstillsynen har till största del genomförts enligt planeringen. Något färre exploateringsprojekt 
har besökts jämfört med planen vilket beror på vakanser samt att tunnelbanans gula linje har tagit 
mycket tid i anspråk. Tillsyn på producentansvar för el-avfall vid butiker och återvinningsstationer för 
förpackningar har genomförts under sommaren. Samtliga båtklubbar har besökts med syfte att 
kontrollera att användningen av biocidfärger ska upphöra. Under hösten har tandläkarverksamheter och 
skolornas kemisalar besökts. 

 Hälsoskyddstillsynen har följt planeringen och har kunnat besöka fler objekt än planerat. Ventilation, 
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städning, verksamhetsutövarens egenkontroll samt uppföljning av tidigare års tillsyn var fokusområden 
när skolor, fritidsverksamheter, förskolor, öppna förskolor och dagbarnvårdare med lokal besöktes. 
Samtliga utomhusbassängbad, plaskdammar och strandbad inspekterades under sommaren. Brister 
gällande egenkontroll, provtagningar och underhåll har följts upp under hösten. Även tillsyn av 
yrkesmässiga hygienverksamheter har genomförts. Löpande tillsyn av bostadsklagomål har skett. Under 
den varma sommaren togs fler anmälningar om olägenhet i bostad än normalt emot. 

 Livsmedelskontrollen har till största del genomförts enligt planeringen och anläggningar som skulle 
kontrolleras under 2018 har fått minst en kontroll. Under året har mängden inkommande ärenden, 
främst gällande återkallande, ökat markant. Återkallelser och utredningar om misstänkta matförgiftningar 
har haft högsta prioritet. Kontroll för att uppfylla de nationella operativa målen har pågått under hela 
året och provtagning har utförts enligt myndighetens provtagningsplan. Allvarliga avvikelser har följts 
upp i form av extra offentlig kontroll och avvikelserna har i de flesta fall åtgärdats utan att beslut om 
sanktioner behövts fattas. Livsmedelsenheten deltog i en länsgemensam kontrolldag för att kontrollera 
redlighet på caféer och restauranger. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens 

tillsyn och kontroll 

 Målet uppfylls i år 

Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara 
avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av avgifter finansieras av skatteintäkter via anslag från nämnden. 
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av intäkterna som kommer från avgifter. Arbetet med att öka 
kostnadstäckningsgraden pågår på förvaltningen, dels genom att öka antalet debiterbara timmar, dels genom ett 
effektivare arbetssätt. 

Det ekonomiska utfallet visar att självfinansieringsgraden för nämndens tillsyns och kontrollverksamhet har ökat 
från 83 procent till 88 procent jämfört med år 2017. I Stockholms län är självfinansieringsgraden generellt högst 
för livsmedelskontrollen och lägst för hälsoskyddstillsyn. I Solna är det miljöskyddstillsynen som har högst 
kostnadstäckning (95 procent) medan livsmedelskontrollen hamnar på 91 procent. En bidragande orsak är att 
många livsmedelshuvudkontor finns i Solna vilket ger en stor andel händelsestyrd kontroll som inte går att ta 
betalt för. På liknande sätt blir självfinansieringsgraden lägre för hälsoskyddstillsyn (76 procent) eftersom 
obefogade bostadsklagomål inte kan debiteras. I Solna, där 97 procent av befolkningen bor i flerfamiljshus blir 
detta betydelsefullt. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Nämnden har under perioden arbetat med att effektivisera och förenkla handläggningen samt 
ärendehanteringen. Det har främst gjorts genom att använda nya arbetsmetoder och genom samverkan, 
samt genom att förtydliga information, mallar och webbtexter. 

 Taxorna har reviderats. Timmar och tillsynsintervall har justerats utifrån tidigare erfarenhet av faktiskt 
nedlagd tillsynstid. 

 Rutiner för debitering har uppdaterats under året. 

 För att säkerställa att faktureringsprocessen sker på ett rättssäkert och effektivt sätt har kontroller 
genomförts av att fakturering görs enligt upprättade rutiner och beslut. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nöjdheten med nämndens service och 

myndighetsutövning. 

 Målet uppfylls i år 

Solna deltar i Stockholm Business Alliances servicemätning. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen 
nöjd kundindex (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. 

Resultatet för 2017 presenterades under våren 2018 och visade på ett NKI på 72 för miljö och hälsoskydd vilket 
är en ökning från 70 föregående år. Resultatet för livsmedelskontroll blev ett NKI på 77 vilket är en ökning från 
68 föregående år. Ett resultat över 70 anses som högt. 

Nämndens prioritering har varit att behålla den tidigare höga nivån på effektivitet, rättssäkerhet och bemötande. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
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 Informationsblad riktat till verksamhetsutövare har tagits fram. 

 Anvisningen för introduktion av nyanställda har reviderats. Introduktionen är omfattande och innebär 
både genomgång av interna rutiner och gemensamma kontroller/inspektioner. Detta leder till en 
tydlighet gentemot företag och skapar samsyn bland medarbetarna. 

 Kvalitetsarbete med fokus på att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare och medborgare. 

 Skyndsam hantering av kontaktcenterärenden och snabb återkoppling efter kontroll/inspektion samt vid 
begäran om handlingar. 

 Kompetensutveckling inom respektive verksamhetsområde samt inom bemötande i tillsynen. 

 Förvaltningens medarbetare har fortsatt att delta i stadens gemensamma satsning Service i samverkan. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt 

hållbart sätt. 

 Målet uppfylls i år 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Miljöövervakning av stadens recipienter har under året haft hög prioritet. Samverkan har skett med 
omkringliggande kommuner. Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet av åtgärdsförslag för att nå 
god ekologisk och kemisk status i recipienterna, samt bidragit till arbetet med att implementera den nya 
dagvattenstrategin. Förvaltningen har även bidragit i stadens arbete med åtgärder för att förbättra 
vattenstatusen i Brunnsviken, bland annat vid projekteringen av de dagvattendammar som planeras 
inom avrinningsområdet. 

 En seminariedag om dagvatten har anordnats för handläggare inom staden med syfte att höja 
kompetensen och inspirera till nya lösningar för hantering och rening.   

 Miljöövervakningsenheten har tagit fram åtgärdsförslag för att förbättra fiskvandringsvägar i 
kommunens vattendrag. 

 Inventering av häckande rovfåglar, hackspettar och ugglor har slutförts. Informationen från 
inventeringen kommer att utgöra ett viktigt underlag i den fysiska planeringen. 

 Solbelysta tallar har kartlagts och presenteras i en 3D-modell. Underlaget från kartläggningen kan bland 
annat användas i den fysiska planeringen samt i skötseln av grönområden. 

 Samverkan med tekniska förvaltningen har skett inom flera områden, bl.a. för att bidra till en skötsel av 
stadens naturområden som gynnar ett rikt växt- och djurliv.   

 För att uppnå miljöstrategins intention om en god livsmiljö har nämnden under perioden lämnat 
samrådsyttranden över sex detaljplaner. Underhandssynpunkter har lämnats på tre 
miljökonsekvensbeskrivningar samt elva dagvattenutredningar. Fem miljöprogram för 
exploateringsprojekt har även granskats under perioden. 

 Inom ramen för energi- och klimatrådgivning har telefonrådgivning och rådgivningsbesök genomförts. 
Under året genomfördes 25 platsbesök hos bostadsrättsföreningar. Två cykelkurser för vuxna nybörjare 
med totalt 27 deltagare har genomförts. Ett solseminarium med 40 deltagare anordnades i samarbete 
med Sundbyberg. Seminariet "Fixa laddplats" med en minimässa besöktes av 46 bostadsrättsföreningar 
samt 26 småhusägare. 

 Nämnden har bistått kommunstyrelsen i det miljöstrategiska arbetet. 

Ekonomisk analys av utfall 

Driftutfall 

Nämndens nettokostnader för 2018 är 9,6 mkr, vilket är ett överskott jämfört med budget på 1,0 mkr, och 
motsvarar 9,4 % av nettobudgeten. Nämndens resultat visar en nettokostnad som är 0,5 mkr bättre än 
prognosen som gjordes i oktober 2018. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader på grund av 
vakanser samt lägre konsultkostnader jämfört med budget. Intäkterna är i nivå med budget. 

Nämndens nettokostnad är 0,2 mkr lägre 2018 jämfört med 2017. Intäkterna är 0,6 mkr högre 2018 jämfört med 
2017, vilket härrör sig från avgifter. Kostnaderna för perioden är 0,4 mkr högre jämfört med 2017, vilket främst 
förklaras av lägre konsultkostnader. 
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Driftredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens intäkter 9 583 10 237 10 200 -37 617 

Verksamhetens kostnader -19 428 -20 857 -19 788 1 069 -360 

Nettokostnader -9 845 -10 620 -9 588 1 032 257 

Verksamhetens kostnader 

De större kostnadsförändringarna för perioden under 2018 jämfört med 2017 har förutom de lägre kostnaden 
för konsulter varit en ökad kostnad för personal med 0,7 mkr. 

Kostnaderna för 2018 har ökat med 0,4 mkr, från 19,4 mkr år 2017 till 19,8 mkr år 2018. De större 
kostnadsförändringarna är lägre kostnader för konsulter samt en ökad kostnad för personal, detta förklaras av att 
antalet anställda är fler 2018 jämfört med 2017. 

Kostnader för konsulttjänster har minskat. Den främsta orsaken är att Solna stad ingår i ett kluster med andra 
kommuner som arbetar gemensamt med energi- och klimatrådgivning. En del av årets konsultkostnader har 
tagits inom ramen för detta kluster, vilket i sin tur gett lägre konsultkostnader än de som budgeterats. Vidare 
startade inte framtagandet av en regional biotopdatabas som planerats, varför de 200 tkr som avsatts för detta 
inte användes. 

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -152 -114 38 

Kontoklass 5 (Löner mm.) -14 263 -14 958 -695 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -1 374 -1 415 -41 

Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -3 110 -2 779 331 

Verksamhetens intäkter 

Intäkterna för 2018 jämfört med föregående år har ökat med 0,6 mkr från 9,6 mkr till 10,2 mkr. Intäkterna för 
miljöskyddstillsyn som timdebiterats är 0,3 mkr högre än föregående år, vilket beror på att bemanningen varit 
högre under 2018 så att denna tillsyn har kunnat prioriteras. Intäkterna för hälsoskyddstillsynen är 0,4 mkr högre 
än föregående år. Fler verksamheter med timavgift än planerat har besökts. Intäkterna för bostadstillsyn är 
0,5 mkr högre än föregående år vilket till största del beror på att färre avgiftsbeslut överklagats. 

Intäkterna för livsmedelstillsyn är 0,1 mkr lägre än föregående år vilket förklaras av en kraftig minskning av 
inkomna anmälningar om registrering. Då antalet anmälningar uppgick till 80 st jämfört med de budgeterade 105 
innebar det minskade intäkter för årlig avgift med ca 0,1 mkr. 

Nämndens statsbidrag, vilket avser energi- och klimatrådgivning, är oförändrat från föregående år. Statsbidraget 
betalas ut via det kluster Solna stad ingår i med andra kommuner och eftersom de konsultkostnader som tagits 
inom ramen för klustret avräknats från statsbidrag som betalats ut till staden ser det ut att ha minskat. 

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 9 583 10 200 617 

Investeringsutfall 

Nämndens investeringsutgifter för 2018 är 0,0 mkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 0,1 mkr. 
Överskottet förklaras av att inga investeringsmedel har tagits i anspråk under perioden. Under 2017 togs inget av 
budgeterat 0,1 mkr i anspråk. 

Investeringsredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0 
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  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens utgifter 0 -100 0 100 0 

Nettoutgifter 0 -100 0 100 0 

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering 

Nämnden fortsätter arbetet med att öka nöjdheten med service och myndighetsutövning och det senaste 
resultatet visar tydligt att arbetet ger effekt. 

Förvaltningen har under året sett över de rutiner och anvisningar som finns inom respektive enhet för 
ärendehantering. Detta är ett led i att förbättra och effektivisera arbetssättet. Information på både hemsida och i 
informationsblad har uppdaterats vid behov. 

Förvaltningen har även arbetat aktivt med att förbättra frågor och svar för kontaktcenter. Möten där aktuella 
frågor har diskuterats har hållits regelbundet. Dessutom har arbetssättet setts över och förbättrats gällande 
hanteringen av kontaktcenters ärenden som överförs till förvaltningen. 

Förvaltningens medarbetare har fortsatt att delta i stadens gemensamma satsning Service i samverkan. Syftet med 
satsningen är att utveckla kunskapen om och byta erfarenheter av näringsliv, tillväxt och näringslivsarbete. 

Ledamöterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden hade i februari ett möte för att öka 
samsynen kring stadens utveckling. Ledamöterna fick kunskap om vilka planer som pågår, hur staden arbetar 
med översiktsplanen, miljöpolicyn/miljöstrategin och dagvattenstrategin samt diskuterade på vilket sätt staden 
ska utvecklas hållbart. 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans 
med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, 
erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att 
utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i 
delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt arbete 

Två medarbetare deltog i den nordiska tillsynskonferensen som hölls i Oslo den 30-31 januari. Konferensen 
arrangeras årligen med finansiering från Nordiska ministerrådet. Temat för årets konferens var framtidens 
effektiva tillsyn. Under två dagar lyssnade de cirka 260 deltagarna från Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige på föreläsningar och hade gruppdiskussioner. 

Genom att delta i konferensen fick förvaltningen nya kunskaper som kan användas för att säkerställa efterlevnad 
av EU-lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde, vilket är ett av nämndens mål. Särskilt värdefull 
upplevdes en workshop om nordisk kontroll av huvudkontor. Det är även ett unikt tillfälle att träffa våra 
nordiska grannar, prata, jämföra och lära om varandras arbete. 

Likabehandlingsarbete 

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. 

Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den 
svenska i sin dagliga verksamhet. Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en 
mångfald bland boende, företagare och medarbetare. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra 
kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Vid behov anlitas tolk vid 
möte med boende eller verksamhetsutövare. Den skrivna informationen ska bli mer tillgänglig. Under 2018 har 
förvaltningen därför gått igenom texter på stadens hemsida kopplade till nämndens ansvarsområde samt 
uppdaterat informationsmaterial och beslutsmallar. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fortsatt att delta i olika samverkansgrupper såsom SILK (Samverkan inom 
livsmedelskontroll), Nationella huvudkontorsgruppen, SPAT (nätverk för kommuner som ingår i Norrvatten) 
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samt olika projektgrupper inom miljösamverkan. För att alla handläggare ska göra likartade bedömningar läggs 
stor vikt vid samsyn. Dels genom att diskutera ärenden men även genom samsynsinspektioner. Förvaltningen har 
även genomfört samsynsinspektioner med andra kommuner för att säkerställa att myndighetsutövningen görs på 
ett rättssäkert sätt. 

En stor del av myndighetsutövningens moment finns beskrivna i rutiner och anvisningar. Tjänsteskrivelserna 
utgår från gemensamma mallar. Detta gör handläggningen både effektiv och likvärdig. 

Miljöarbete 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för att uppfylla stadens övergripande mål om att Solna ska växa ihop 
och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Nämndens miljöarbete utgår från den av 
kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan 
beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling 

Under 2018 har ledamöterna i byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden haft ett samordningsmöte 
för att öka samsynen kring stadens utveckling. Ledamöterna har fått kunskap om vilka planer som pågår, hur 
staden arbetar med översiktsplanen, miljöpolicyn/miljöstrategin och dagvattenstrategin som utgångspunkt för en 
diskussion om hur och på vilket sätt staden ska utvecklas hållbart. Förvaltningen arbetar med att införliva den 
kunskap som finns för än mer hållbar stadsplanering i ett tidigare skede i planprocessen. Stadens nya 
dagvattenstrategi utgör en god grund för arbetet. 

Solna ska ha en effektiv resursanvändning 

Solna ska arbeta för en energieffektivisering och öka andelen förnyelsebar energi. Staden erbjuder i samarbetet 
med 26 andra kommuner i Stockholmsområdet kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner, organisationer och företag. Under året har telefonrådgivning genomförts och 25 
bostadsrättsföreningar har fått rådgivningsbesök. 

Solna har i ett samarbete med Järfälla, Sollentuna, Stockholm och Sundbyberg blivit beviljade statliga medel för 
att delta i en nationell satsning på coacher för energi och klimat. Programmet är särskilt riktat till små och 
medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Genom att delta i 
coachningsprogrammet får företag kostnadsfritt hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten 
och minska klimatpåverkan. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019. 

Andra aktiviteter som har genomförts är ett solseminarium med 40 deltagare som anordnades i samarbete med 
Sundbyberg, seminariet "Fixa laddplats" med 72 besökare samt två cykelkurser för vuxna med totalt 27 deltagare. 

Energi- och klimatrådgivningen har bekostat kulturaktiviteter med miljötema som arrangerats av kultur- och 
fritidsförvaltningen. Totalt har 1084 barn i åldrarna 5 till 18 år deltagit vid teaterföreställningar och filmvisningar. 

Solna ska ha en god livsmiljö 

För att uppnå miljöstrategins intention om en god livsmiljö har nämnden lämnat samrådsyttranden över sex 
detaljplaner. Underhandssynpunkter har lämnats på tre miljökonsekvensbeskrivningar samt elva 
dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen. Fem miljöprogram för exploateringsprojekt har även granskats 
under perioden. 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018 utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Medarbetare 

Medarbetarundersökningen mäter medarbetarens motivation till sitt arbete, medarbetarens förhållande till sin 
chefs ledarskap och medarbetarens kunskap och delaktighet i sin verksamhetsstyrning. Frågorna i 
undersökningen bygger på en modell kring Hållbart medarbetarengagemang (HME) och frågorna är indelade i 
tre delindex: motivation, ledarskap och styrning. Undersökningen mäter både nivån på engagemanget, 
organisationens förutsättningar att behålla och öka engagemanget samt förmågan att tillvarata engagemanget. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen hade en svarsfrekvens på 96 procent och ett HME på 83,6 vilket är mycket bra 
resultat. En genomgång av resultat på enhetsnivå har gjorts där framgångsfaktorer och utvecklingsområden 
identifieras. 
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57 medarbetare var anställda på förvaltningen 2018. Av dessa var 42 kvinnor och 15 män. 

Sjukfrånvaron för miljö- och byggnadsförvaltningen som helhet är 6,3 procent vilket innebär en minskning med 
2,1 procent 2017. Både den korta sjukfrånvaro dag 1-14 och de längre dag 15-59 samt från och med dag 60 har 
fortsatt att sjunka. Ingen medarbetare hade fler än 6 sjuktillfällen under året. 

Periodens kompetenshöjande insatser har skett på individuell nivå, förutom förvaltningens deltagande i stadens 
gemensamma arbete med Service i samverkan. Nya medarbetare har deltagit i Medarbetarpartnerskap i 
partnerskap som är den stora utbildningssatsningen för stadens alla medarbetare 

Strategin "Solna stads plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för 2017 med sikte på 2018 och 
2019" är en plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för samtliga medarbetare, samt i relevanta 
delar arbetssökande. För några av åtgärderna inom områdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling, 
förvärvsarbete och föräldraskap, lön, rekrytering samt trakasserier ligger ansvaret på nämnderna. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har bidragit till måluppfyllelsen genom att erbjuda samtliga föräldralediga 
medarbetarsamtal under eller efter föräldraledighet. De har även bjudits in till planeringsdagar och eventuella 
personalaktiviteter samt ingått i den ordinarie löneöversynen. För anställda med barn under 12 år har det funnits 
möjlighet att arbeta deltid. De rekryteringar som har gjorts har genomförts utifrån kompetensbaserad 
rekryteringsmetodik. 

Framtida utmaningar och förändringar 

Solna växer och förtätas 

I Solnas översiktsplan är målsättningen att det ska byggas 800 nya bostäder årligen fram till 2030. Det ställer krav 
på långsiktig planering för att stadens ska växa hållbart. Att Solna växer innebär ett större tillsyns- och 
kontrollbehov. Flera naturreservat finns i direkt angränsning till befintliga och framväxande stadsdelar. Antalet 
dispensärenden har ökat och avvägningarna kring vad som kan och får göras i reservaten är många gånger svåra 
och tar mycket tid i anspråk. Då nämndens verksamhet inte är fullt taxefinansierad krävs nya effektivare 
arbetssätt där samverkan är en viktig framgångsfaktor. 

Det kommer under de kommande åren att vara fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, med 
utbyggnad av tunnelbanan och Mälarbanan, som direkt eller indirekt påverkar Solna. 

Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot solnabornas förväntningar på stadens tjänster och 
service. Ett fortsatt utvecklingsområde är god tillgänglighet, öppenhet och gott bemötande. Det ska vara enkelt 
att komma i kontakt med nämnden och handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. 

Förändringar och tolkningar av lagstiftningen 

Lagstiftningen inom livsmedelskontrollen kan komma att förändras i stora delar 2021, vilket i så fall påverkar 
nämndens verksamhet i stort. Riskklassningen av livsmedelsanläggningar ses över, samt det avgiftssystem som 
riskklassningen bygger på. Förslaget innebär att istället för att livsmedelsföretagen betalar en årlig avgift ska de 
betala efter varje avslutad kontroll, något som kan komma att påverka bland annat resursplaneringen. 

Naturvårdsverket har utrett hur avfallsstatistiken och spårbarheten av farligt avfall kan förbättras så att Sveriges 
redovisning till EU uppfylls. I redovisningen föreslår Naturvårdsverket att all yrkesmässigt bedriven verksamhet i 
en digital lösning ska rapportera det farliga avfall man lämnar till borttransport eller tar emot efter transport. Idag 
saknas krav på en sådan rapportering. Ökade krav på rapportering kommer att påverka tillsynsmetoder och 
möjligen också resurser som behövs för tillsyn. Kommunernas ärendehanteringssystem kan också komma att 
behöva anpassas. Förslaget är att de nya reglerna ska börja tillämpas stegvis med införande i mitten av 2020. 

Attraktiv arbetsgivare 

Det är viktigt för staden och nämnden att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Många huvudkontor för 
livsmedel, omfattande infrastrukturprojekt och komplexa exploateringsområden ställer stora krav på att rätt 
specialistkompetens kan attraheras och behållas. Rörligheten för inspektörer i Stockholmsområdet är dessutom 
stor varför det är viktigt att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Nämnden använder den årliga 
medarbetarundersökningen för att tillsammans med medarbetarna analysera resultatet och ta fram en 
aktivitetsplan med syfte att öka förvaltningens HME (Hållbart medarbetarengagemang) inom delområdena 
motivation, ledarskap och styrning. Nämnden prioriterar medarbetarskapssatsningar och kompetensutveckling. 

Samverkan 

Utvecklad samverkan mellan stadens olika förvaltningar i planerings- och genomförandeskedet möjliggör bra 
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miljöer och en levande stad med bostäder, arbetsplatser, näringsliv och för besökare. 

Framgångsrik samverkan internt och externt samt utveckling av arbetsmetoder är också en avgörande 
framgångsfaktor kommande år, då arbetskraftsbristen blir alltmer kännbar. Nämnden kan frigöra resurser genom 
detta, samt minska kostnader för lokaler och administration. 

Verksamhetsutveckling 

Nämndens verksamheter behöver hålla en hög utvecklingstakt för att möta förväntningarna på samhällsservice 
från solnaborna och övriga samhället. Medborgarna och företagarna har höga förväntningar på tillgänglighet, god 
service och gott bemötande samt en rättssäker handläggning och dessa förväntningar ska nämnden möta genom 
att utveckla processerna och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Tekniska konsulter Avrop har gjorts från avtalet för inventering och analys av häckande rovfåglar, 
hackspettar och ugglor. 

Tekniska konsulter Avtalet för växtinventering- Råstasjön har utökats med framtagande av underlag 
för karta. 

Tekniska konsulter Avrop har gjorts från avtalen för bottenfaunaundersökningar. 

Tekniska konsulter Avrop har gjorts från avtalet för provtagning och analyser av Råstasjöns 
bottensediment. 

Avtalsuppföljning 

Förvaltningen har identifierat vilket uppföljningsbehov som finns och planerat avtalsuppföljningen utifrån 
stadens anvisningar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens relativt små avtal har ett mindre behov av uppföljning 
jämfört andra avtal i staden. Samtliga avtal har följts upp genom leverans- och fakturakontroll. Avtal med 
speciellt viktiga leverantörer och tekniska konsulter har följts upp kontinuerligt genom avstämningsmöten med 
aktuell leverantör samt genom kontroll av fakturerade belopp. 

  

Intern kontroll 

En god internkontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert, med medborgarnas bästa i åtanke. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort, att det sker på ett bra och 
säkert sätt enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. 

Nämnden har inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet inför 2018 analyserat och identifierat 
behovet av internkontroll. Detta har sedan beslutats i nämndens internkontrollplan. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har genom en risk- och väsentlighetsanalys identifierat tre kontrollmoment som syftar till 
en rättsäker och kostnadseffektiv ekonomi samt tre kontrollmoment som syftar till att de rutiner som används 
vid olyckor och utbrott är uppdaterade inför årets stora semesterperioder. 

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade internkontrollreglementet framgår det att omfattning, uppföljning, 
utfall och vidtagna åtgärder av internkontrollen ska redovisas i årsredovisningen. Internkontrollmomenten har 
genomförts och inga allvarliga avvikelser har upptäckts. 

  

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Ekonomi Avtals och 
entreprenadsuppföljning 

Kontrollera att avtal följs upp enligt 
anvisning för avtals- och 
entreprenaduppföljning 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Av de slumpmässigt utvalda avtalen har 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

inga avvikelser identifierats för miljö- och 
hälsoskyddsnämndens avtal. 

Redovisning av 
representation 

Kontrollera att representationsfakturor 
redovisats korrekt  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Av de 7 slumpmässigt utvalda 
verifikationerna har samtliga hanterats 
korrekt när det gäller syfte, deltagare, 
program, attest och momsavdrag. 

Fakturering av kunder Kontroll att fakturering sker enligt rutin. 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Av de 30 slumpmässigt utvalda 
ärendena var samtliga fakturerade. 

Verksamhet
sprocesser 

Miljöskyddstillsyn Kontrollera att anvisningen "Olyckor och 
utsläpp" är aktuell.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Rutinens aktualitet kontrollerad och 
revideringar har gjorts i juni och 
december. 

Hälsoskyddstillsyn Kontrollera att 
anvisningen  "Handläggning vid utbrott 
av smittsamma sjukdomar och 
smittspårning är uppdaterad”. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Rutinens aktualitet kontrollerad och 
revideringar har gjorts i juni och 
december. 

Livsmedelskontroll Kontrollera att anvisningen "Handlägga 
misstänkt matförgiftning" är aktuell.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Rutinens aktualitet kontrollerad och 
revideringar har gjorts i juni och 
december. 
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