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Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsredovisningen för 2020.
 

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar en god måluppfyllelse. Av nämndens fyra mål bedöms 
tre uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Med anledning av den pågående pandemin (Covid-19) har 
de tillsyns- och kontrollplaner som antagits av nämnden inte kunnat följas fullt ut. Åtgärder för 
att minska risken för att inspektörer ska smittas, anläggningar som haft besöksförbud eller 
tillfälligt stängt sin verksamhet och att resurser avsatts för tillsyn gällande tillfälliga 
smittskyddsregler på serveringsställen har haft stor påverkan. Där det har varit möjligt har 
tillsyn och kontroll skett på distans. 

Viktiga händelser under året har varit tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 
gemensamt ställningstagande för att säkra livsmedelstillgången, byggstart för gula linjen samt 
rening av PFAS i Igelbäcken.

För att skapa förutsättningar för att bättre hantera en osäker och ekonomiskt tuffare framtid har 
nämnden fokuserat på genomförandet av två större förändringsprojekt under året. En 
samlokalisering i renoverade lokaler förväntas leda till bättre förutsättningar för lärande och 
utveckling, ökad samverkan samt minskade lokalkostnader. Genom att samla all 
verksamhetsstödjande och administrativ kompetens i en administrativ avdelning förväntas 
förmågan att leverera bra verksamhet ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv öka. 
Resultatet per den 31 december 2020 visar på ett överskott gentemot budget på 1,0 mkr. 
Överskottet förklaras främst av den statliga ersättningen för stadens tillsyn av tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen på 0,8 mkr. 

Intäkterna är 12,8 mkr, vilket är 0,3 mkr högre än budget. Kostnaderna är 22,7 vilket är 0,7 mkr 
lägre än budget. Under 2020 har investeringsbudgetens 0,1 mkr utnyttjats för inköp av möbler. 
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
MHN 2019:40. Behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 10 februari 2021. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar en god måluppfyllelse. Av nämndens fyra mål bedöms tre uppfyllda och ett 
delvis uppfyllt. Med anledning av den pågående pandemin (Covid-19) har de tillsyns- och kontrollplaner som 
antagits av nämnden inte kunnat följas fullt ut. Åtgärder för att minska risken för att inspektörer ska smittas, 
anläggningar som haft besöksförbud eller tillfälligt stängt sin verksamhet och att resurser avsatts för tillsyn gällande 
tillfälliga smittskyddsregler på serveringsställen har haft stor påverkan. Där det har varit möjligt har tillsyn och 
kontroll skett på distans. 

Viktiga händelser under året har varit tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen, gemensamt 
ställningstagande för att säkra livsmedelstillgången, byggstart för gula linjen samt rening av PFAS i Igelbäcken. 

För att skapa förutsättningar för att bättre hantera en osäker och ekonomiskt tuffare framtid har nämnden fokuserat 
på genomförandet av två större förändringsprojekt under året. En samlokalisering i renoverade lokaler förväntas 
leda till bättre förutsättningar för lärande och utveckling, ökad samverkan samt minskade lokalkostnader. Genom att 
samla all verksamhetsstödjande och administrativ kompetens i en administrativ avdelning förväntas förmågan att 
leverera bra verksamhet ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv öka. 

Resultatet per den 31 december 2020 visar på ett överskott gentemot budget på 1,0 mkr. Överskottet förklaras 
främst av den statliga ersättningen för stadens tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på 
0,8 mkr. 

Intäkterna är 12,8 mkr, vilket är 0,3 mkr högre än budget. Kostnaderna är 22,7 vilket är 0,7 mkr lägre än budget. 
Under 2020 har investeringsbudgetens 0,1 mkr utnyttjats för inköp av möbler. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Omvärldshändelser och verksamhetsutveckling 

Precis som resten av samhället har nämnden påverkats av den pågående pandemin (Covid-19). Några av enheterna 
kunde snabbt ställa om till distansarbete och digitala arbetsformer men ändrade förutsättningar för att utföra 
tillsyn/kontroll, anläggningar som inte kan kontrolleras och att resurser avsatts för tillsyn gällande tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen har haft stor påverkan på framför allt livsmedelskontrollen och 
hälsoskyddstillsynen. 

För att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med syfte att hantera en osäker och ekonomiskt tuffare 
framtid har nämnden fokuserat på två övergripande förändringsprojekt. Under året samlokaliserades förvaltningen i 
renoverade lokaler. Lokalutvecklingen förväntas leda till bättre förutsättningar för lärande och utveckling, ökad 
samverkan samt minskade lokalkostnader. Under året genomfördes också en organisationsutveckling av den 
administrativa avdelningen. Genom att samla all verksamhetsstödjande och administrativ kompetens förväntas 
förmågan att leverera bra verksamhet ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv öka. Samtidigt skapas 
förutsättningar för verksamhetsutveckling och för medarbetarnas kontinuerliga lärande och utveckling. 

Att förbättra servicen till medborgare och företagare är ett ständigt pågående arbete i stort och smått. Nämnden har 
under året bland annat bytt ärendehanteringssystem, arbetat med att utveckla ett stort antal e-tjänster samt påbörjat 
arbetet för att förbereda för ett framtida e-arkiv. Den senaste Nöjd-kund-index mätningen visar höga värden inom 
alla serviceområden för samtliga enheter. 

Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Med anledning av den pågående pandemin Covid-19 kom Folkhälsomyndigheten under våren med en föreskrift om 
att förhindra smitta av Covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Smittskyddsläkaren fick i och med 
föreskriften rätt att stänga serveringsställen men tillsynen utfördes av kommunerna som rapporterade till 
smittskyddsläkaren. För att skärpa och effektivisera tillsynen beslutade riksdagen om en lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli 2020. Den nya lagen innebar att kommunerna 
fick utökat ansvarar för tillsynen och att de även har befogenhet att meddela förelägganden och förbud. Från och 
med att föreskriften trädde i kraft har miljöavdelningens personal bedrivit så kallad trängseltillsyn genom 
informationsinsatser och tillsynsbesök. Det har medfört att ordinarie tillsyn och kontroll inte har kunnat utföras som 
planerat. Då lagstiftningen har förändrats flera gånger under året har informationsmaterial och interna anvisningar 
behövt omarbetats och för att kunna fatta beslut skyndsamt har en ny delegationsordning tagits fram. 
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Gemensamt ställningstagande för att säkra livsmedelsförsörjningen 

I början av pandemin när många hamstrade matvaror kom det till nämndens kännedom att företag hade svårt att få 
tag på vissa livsmedel med svensk märkning. Enligt svensk lagstiftningen ska livsmedel som säljs i Sverige vara 
märkta på svenska. 

För att undvika brist på vissa livsmedel arbetade kontrollmyndigheterna i den nationella huvudkontorsgruppen 
tillsammans med Livsmedelsverket fram ett ställningstagande för prioritering och bedömning av märkning av vissa 
livsmedel. De produkter som omfattades var enklare produkter som exempelvis pasta, ris och tomatsås. Under de 
exceptionella omständigheter som rådde bedömdes det som rimligt att fokusera kontrollen på de produkter och 
processer som innebär en större risk istället för enklare produkter där risk för hälsa eller vilseledning bedömdes vara 
minimal. Ställningstagandet öppnade upp för att det under en begränsad tid skulle kunna finnas vissa produkter i 
butiker som var märkt på engelska istället för svenska. Företagen har inte haft behov att börja sälja engelskmärkta 
livsmedel på svenska marknaden, men alternativet finns kvar som en beredskapsplan. 

Byggstart för gula linjen 

Under året startade byggnationen av gula linjen. Arbetsplatsområdet vid Södra Hagalund har iordningställts och 
markarbeten för kommande tunnelarbete pågår. Miljöskyddsenheten har utövat tillsyn gällande bland annat 
förorenad mark och buller kopplat till projektet. Tillsynen är en viktig del för att följa upp att fastställt 
kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden följs och att Region Stockholm efterlever de villkor som 
fastställdes i den miljödom som meddelades under 2018. 

Rening av PFAS i Igelbäcken 

PFAS är en grupp svårnedbrytbara ämnen som kan ha en negativ påverkan på hälsan. Forskning på växters förmåga 
att filtrera bort PFAS har pågått under en längre tid och under året har metoden för första gången i Sverige testats i 
Igelbäcken. Projektet är tvåårigt och syftar till att utvärdera möjligheten att rena vatten från PFAS-föroreningar med 
hjälp av inplanterade starrväxter. Att hitta ett hållbart och ekonomisk försvarbart sätt att få bort denna förorening är 
av stort intresse för många då den har fått stor spridning i miljön och åtgärder krävs för att uppnå god ekologisk och 
god kemisk status i våra vatten. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i 
stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och 
befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 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 
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utvecklingen av avfallsfrågorna i staden. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti 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 god 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 hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och 
företagare. 

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

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

lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde. 

 Målet uppfylls delvis i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

På grund av den pågående pandemin har de tillsyns- och kontrollplaner som antagits av nämnden inte kunnat följas 
fullt ut. Det beror bland annat på att anläggningar har haft besöksförbud eller tillfälligt stängt sin verksamhet samt 
att resurser avsatts för tillsyn gällande tillfälliga smittskyddsregler på serveringsställen. Skrivbordstillsyn eller digitalt 
tillsynsmöte har i vissa fall ersatt fysiska besök för att minska risken för att personal smittas. 

Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är: 

• 25 tillsynsbesök planerades vid anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, varav huvuddelen utfördes 
antingen digitalt eller vid besök på plats. Bland de miljöfarliga verksamheter som inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga har tillsyn bedrivits på omkring 20 fordonsverksamheter och fordonstvättar antigen 
genom platsbesök eller skrivbordstillsyn. 30 parkeringsytor med oljeavskiljare och omkring fem 
dagvattenanläggningar har fått skrivbordstillsyn. Tillsynen på labb- och läkemedelsverksamheter samt 
skolornas kemisalar har inte kunnat utföras på grund av den pågående pandemin. En uppföljning av 2019-
års tillsyn på konstgräsplaner har genomförts vilken visar på att flera åtgärder gjorts eller planeras avseende 
spridningen av mikroplast. Flera ärenden gällande underrättelse om påträffade föroreningar i mark samt 
anmälan om avhjälpandeåtgärder har handlagts. Det nystartade tillsynsprojektet "föroreningar vid 
ledningsschakt" pågår. Ett flertal stora infrastrukturprojekt som exempelvis tunnelbanans gula linje, pågår i 
staden. Projekten är prioriterade för tillsyn och har generellt sett bra egenkontrollrutiner. Flera 
exploateringsprojekt har också fått tillsyn, bland annat i Järvastaden och på Ulriksdalsfältet. Stort fokus har 
varit buller, förorenad mark och vattenhantering. Bullerklagomålen har minskat medan problem med 
förorenat vatten periodvis uppstår i de flesta projekt.  

• Den planerade hälsoskyddstillsynen av 37 förskolor och 10 skolor har till största delen utförts digitalt. Drygt 
hälften av dessa tillsynsärenden har kunnat avslutas medan resterande kräver ytterligare uppföljning under 
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2021. På grund av den pågående pandemin har inte den planerade tillsynen på tatuerings- och 
piercingverksamheter, vård- och omsorgsboende eller tillsynen på evenemang- och idrottsarenor kunnat 
genomföras. Då flera bad stängde kunde inte heller bassängbadsprojektet med provtagning av legionella 
slutföras. Totalt under år 2020 har 271 radonärenden i bostäder och offentliga lokaler färdighandlagts och 
avslutats. Vid årets slut pågick 274 ärenden. Under våren genomfördes ett projekt där kosmetiska 
produkters innehåll och märkning granskades hos 20 butiker och fem frisörsalonger, varav 10 av 
verksamheterna hade avvikelser. Anmälan om olägenhet i bostäder har handlagts löpande under året med 
ett 50-tal nytillkomna ärenden. Totalt har 10 anmälningsärenden rörande förskolor, kosmetisk tatuering eller 
vanlig tatuering, cirka 50 alkoholremisser samt två ärenden rörande djurhållning handlagts under året. 

• Av 721 planerade kontroller av livsmedelsanläggningar har cirka 500 stycken utförts vilket innebär att en 
kontrollskuld uppstått. När hanteringen av specialkost på skolor och förskolor följdes upp märktes en 
förbättring jämfört med föregående år. Verksamheterna har även börjat rapportera när allergiincidenter 
skett vilket medfört att myndigheten fått kännedom om och haft möjlighet att delta vid utredningen. 
Kontroll av rengöring och hygien samt provtagningar har genomförts på tio sushirestauranger. Samtliga 
prover var inom godkända nivåer. Arbetet med att utföra kontroll enligt de operativa målen har pågått 
löpande under året. Bland annat har kontroll att ingrediensförteckningar stämmer överens med verkligt 
innehåll skett hos huvudkontoren och i butik. Ett 50-tal kontroller av att restauranger och caféer ger korrekt 
information om allergena ingredienser har utförts. Årets kontrollprojekt gällande spårbarhet för kött i 
butiker ställdes in på grund av den pågående pandemin men planeras att genomföras 2021. Provtagning av 
produkter av opolerat ris för analys av kadmium och bly har utförts och resultaten var inom godkända 
nivåer. Provtagning av is i ismaskin hos nio restauranger och butiker genomfördes. Inget prov var otjänligt 
men åtta stycken hade anmärkning och brister gällande rengöring och underhåll. Under året har 72 
återkallanden av livsmedel från marknaden på grund av hälsofara hanterats, varav 18 avsåg sesamfrön 
innehållande det cancerframkallande ämnet etylenoxid.  

• Miljö- och hälsoskyddsnämndens enheter för tillsyn prioriterade snabbt om sin planerade tillsyn under 
början av pandemin. Under våren fokuserades trängseltillsynen på omfattande informationsinsatser om 
egenkontroll och rutiner för att förebygga smittspridning. Inkommande klagomål på trängsel från 
allmänheten har handlagts löpande med platsbesök och information samt råd till verksamhetsutövare om 
hur de skulle hantera trängsel på bästa sätt utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Då tillsynen övergick 
till kommunerna den 1 juli utökades trängseltillsynen med mer lagstöd för effektivare handläggning genom 
sanktioner både gällande trängsel och smittspridningsåtgärder hos serveringsställen. Under året fattades elva 
förelägganden gällande bristande smittspridningsåtgärder och trängsel. 

 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn 

och kontroll. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara 
avgiftsfinansierad. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av intäkterna som kommer från avgifter. 
Arbetet med att öka kostnadstäckningsgraden pågår, 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 82 procent till 92 procent jämfört med föregående år. Förutom att året har varit exceptionellt har inte den 
statliga ersättningen för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ingått i beräkningen. Om dessa 0,8 mkr 
medräknas uppnår tillsynsverksamheten en självfinansieringsgrad på 99 procent. 

I Stockholms län är självfinansieringsgraden generellt högst för livsmedelskontrollen och lägst för hälsoskyddstillsyn. 
I Solna är det miljöskyddstillsynen som har högst kostnadstäckning med 99 procent följt av hälsoskyddstillsyn med 
97 procent medan livsmedelskontrollen hamnar på 84 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. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Nämnden har under perioden arbetat med att effektivisera och förenkla handläggningen samt 
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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.  

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

• Avstämning av att ärenden löpande debiteras har genomförts samt uppföljning av att debiterbar tid löpande 
läggs in i ärendehanteringssystemet. 

 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och 

bidra till nöjda solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Solna deltar i Stockholm Business Alliances servicemätning. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen 
Nöjd-Kund-Index där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Ett resultat över 70 anses som högt. Resultatet för 
2019 som presenterades våren 2020 visade på höga resultat för samtliga enheter; miljöskyddstillsyn 70 (2019:71), 
hälsoskyddstillsyn 78 (2019:79) samt livsmedelskontroll 80 (2019:78). Enheternas starkaste servicefaktorer var 
kompetens och bemötande. Nämndens prioritering har varit att behålla den tidigare höga nivån. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Introduktionen av nyanställda är omfattande kring rutiner med gemensamma kontroller/tillsynsbesök, 
vilket leder till tydlighet och samsyn. 

• Det finns krav på en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa att personalen inom livsmedelskontrollen 
har önskad kompetens. Nämndens plan har reviderats under året. I början av 2021 inleds arbetet med att ta 
fram individuella utvecklingsplaner. 

• Kvalitetsarbete med fokus på att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare och medborgare. Under 
året har en stor mängd e-tjänster tagits fram.  

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

• Deltagit i flera av Miljösamverkan Stockholms län operativa tillsynsprojekt vars syfte är att effektivisera 
tillsyn och kontroll genom att samutnyttja kompetens och resurser samt säkra en likvärdig 
bedömningsgrund.  

• All verksamhetsstödjande och administrativ kompetens har under året samlats i en administrativ avdelning. 
Utöver uppstart av ny avdelning har arbete för att framtidssäkra nämndens arkiv och underlätta utlämnande 
av handlingar påbörjats. 

• Ett utskick via e-post gjordes till 330 utövare inom livsmedelsbranschen för att informera om de nya 
reglerna för trängsel. Till övriga företag med verksamheter där risken för smittspridning bedömdes som 
särskilt stor gjorde ett utskick med information om gällande regler och råd på åtgärder för att undvika 
smittspridning. Information har även löpande sammanställts till kontaktcenter.  

 
 

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

sätt. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter av vilka aktiviteter nämnden 
genomfört för att bidra till att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

Miljöövervakning av stadens recipienter har haft hög prioritet. Samverkan har skett med omkringliggande 
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kommuner. 

• Arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för Igelbäcken är i slutfasen och fortlöper till stora delar 
enligt plan.  

• Fytofiltreringsprojektet i Igelbäcken där inplanterade starrväxters förmåga att rena vattnet från PFAS-
föroreningar undersöks pågår enligt plan.  

• Analyserna för löv, barr- och blandskog samt sammanvägningen av Solnas gröna infrastruktur pågår. 
Arbetet med att implementera biotopdatabasen är i slutfasen.  

• Luftvårdsdatabasen har uppdaterats.  

• Samverkan med tekniska nämnden har skett inom flera områden, bland annat för att bidra till en skötsel av 
stadens naturområden som gynnar ett rikt växt- och djurliv samt åtgärder för att uppnå god vattenstatus.    

• För att uppnå miljöstrategins intention om en god livsmiljö har nämnden under året lämnat 
samrådsyttrande över detaljplanerna för ny Idrottsplats i kvarteret Krossen, nya bostäder och kontor i 
kvarteren Yrket och Fräsaren, nytt kontorshus i kvarteret Haga 2:8 och nya bostäder och kontor i kvarteren 
Farao och Kairo. Under året har tre miljökonsekvensbeskrivningar, tio dagvattenutredningar (med 
tillhörande skyfallsutredningar), fem undersökningar om betydande miljöpåverkan, fyra naturutredningar, 
tre bullerutredningar, en luftutredning och fem miljöprogram granskats. Enheten har underhandskontakter 
med planhandläggarna och deltar även på en del möten tillsammans med exploatörerna.  

• Inom ramen för energi- och klimatrådgivning har 29 telefonrådgivningar genomförts och 27 
bostadsrättsföreningar har fått rådgivningsbesök. Fyra webbinarium om solenergi eller elbilsladdning har 
anordnats. I mars genomfördes dessutom ett seminarium hos en sammanslutning av bostadsrättsföreningar 
i Huvudsta. Två cykelkurser för vuxna med totalt 14 deltagare har genomförts. Energi- och 
klimatrådgivningsmedel har finansierat en handledare till de sommarjobbare vars uppgift bland annat var att 
informera Solnabor om energi- och klimat.  

• Nämnden har bistått kommunstyrelsen i det miljöstrategiska arbetet. 

 
 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Nämnden har ett överskott på 1,0 mkr jämfört med budget. En betydande orsak till detta är den ej budgeterade 
statliga ersättningen (0,8 mkr) för stadens tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, så kallad 
trängseltillsyn. 

Jämfört med föregående år har verksamhetens nettokostnader minskat med 0,7 mkr (5,9 %). Intäkterna har ökat 
med 1,9 mkr (18,2%), vilket förklaras av ökade intäkter från taxor och avgifter samt statsbidrag. De ökade 
stadsbidragen avser bidrag för trängseltillsyn (0,8 mkr) och projekt inom miljöövervakning (0,5 mkr). 

Kostnaderna under perioden är 1,4 mkr (6,4%) högre än föregående år. Detta förklaras i huvudsak av att nämnden 
har haft högre personalkostnader (1,6 mkr) under 2020, vilket till viss del beror på färre vakanser jämfört med 
föregående år, samt högre kostnader för köp av verksamhet (1,1 mkr), vilket förklaras av införandet av ett nytt 
ärendehanteringssystem (0,7 mkr och kostnader för projekt inom miljöövervakning (0,3 mkr). 

Interndebiteringen inom staden har förenklats och nämndens ram justerats ned med motsvarande kostnader. 

Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 11,5 10,7  -0,8 12,2 11,8 0,3 

Hyror och arrenden 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Bidrag 1,4 0,1  1,1 0,3 1,5 0,1 

Försäljning av verksamhet 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 12,8 10,9 18,2 % 0,3 12,5 13,3 0,5 

Personalkostnader -17,7 -16,1  0,4 -18,1 -17,3 0,4 

Köp av verksamhet/tjänster -2,7 -1,6  0,1 -2,7 -2,8 -0,1 

Lokalkostnader -1,2 -1,2  0,0 -1,2 -1,2 0,0 

Kapitalkostnader -0,1 -0,2  0,0 -0,1 -0,1 0,0 
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Övriga kostnader -1,0 -1,2  0,2 -1,2 -0,8 0,2 

Interna kostnader (kto 79) 0,0 -1,1  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader -22,7 -21,3 6,4 % 0,7 -23,3 -22,2 0,5 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-9,8 -10,5 -5,9 % 1,0 -10,8 -8,9 0,9 

        

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Jämfört med prognosen efter augusti är intäkterna något lägre, till viss del beroende på lägre timdebitering (0,3 mkr) 
och till viss del beroende på högre kundförluster (0,1 mkr). På kostnadssidan uppstår skillnaden mot prognosen av 
högre kostnader för sparad semester (0,2 mkr) och för övriga kostnader som till stor del beror på köp av nya datorer 
(0,1 mkr). 

Investeringsredovisning 

Nämnden har använt större delen av sin investeringsbudget till inköp av möbler och audiovisuell utrustning i 
samband med renoveringen av nämndens lokaler. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Investeringsredovisning 
(mkr) 

Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Möbler och inventarier -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

Väsentliga personalförhållanden 

Solna stads styrdokument "Plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen 2020-2022" gäller för samtliga 
medarbetare, inhyrd personal samt i relevanta delar arbetssökande. För några av åtgärderna inom områdena 
arbetsförhållanden, kompetensutveckling, förvärvsarbete och föräldraskap, lön, rekrytering samt trakasserier ligger 
ansvaret på nämnderna. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för miljö- och byggnadsförvaltningen som helhet är 6,2 procent vilket innebär en ökning med 0,8 
procentenheter från föregående år. Ökningen är troligen en följd av den pågående pandemin då det är den korta 
sjukfrånvaron, dag 1-14, som har ökat mest. För att undvika smittspridning på arbetsplatsen har förvaltningen 
snabbt ställt om och de som kan arbetar till stora delar på distans. Medarbetare har fått låna hem arbetsutrustning 
för att säkerställa en god arbetsmiljö och alla har erbjudits utbildning i "Datorergonomi på kontor och distans" för 
att förebygga arbetsskador. Vikten av att vid hemmaarbete ta paus och att röra på sig har särskilt uppmärksammats. 

I samband med förvaltningens ombyggnation erbjöds samtliga medarbetare hjälp från en ergonom att anpassa 
kontorsarbetsplatsen utifrån medarbetarens individuella behov. 

Kompetensutveckling 

Utöver att erbjuda möjlighet till intern karriärutveckling strävar förvaltningen efter att erbjuda medarbetaren 
möjlighet att vidareutvecklas i befintlig yrkesroll. Samtliga medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling. 
Medarbetarsamtalet ligger till grund för medarbetares individuella utvecklingsplan. 

Årets kompetenshöjande insatser har skett på både individuell och förvaltningsövergripande nivå. "Att arbeta i 
partnerskap" och "Service i samverkan" är exempel på genomförda utbildningsinsatser. På grund av den pågående 
pandemin har många planerade utbildningsinsatser ställts in eller genomförts digitalt. Behovet av att arbeta på 
distans har också bidragit till att medarbetarnas digitala mognad har ökat. Samtliga medarbetare har snabbt ställt om 
och kan nu utan större hinder både arbeta och samarbeta på distans med hjälp av digitala verktyg. 

Kompetensförsörjning 

Under året har förvaltningen haft en viss personalomsättning på grund av pensionsavgång, sjukdom eller att 
medarbetare har valt att gå vidare i sina karriärer. Alla vakanta tjänster har utlysts och tillsatts med hjälp av en 
kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler. Det har generellt sett inte varit svårt att 
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attrahera nya medarbetare. Trots den pågående pandemin och distansarbete har introduktionen av nya medarbetare 
fungerat väl. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse, en lärande organisation, 
hållbara partnerskap, en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga sjukfrånvaro har förvaltningen under perioden 
genomfört en organisationsutveckling och flyttat till nya lokaler. 

Föräldralediga har erbjudits medarbetarsamtal, löneöversyn samt bjudits in till planeringsdagar. 

Medarbetarengagemang 

Förvaltningens viktigaste framgångsfaktor är motiverade medarbetare som både vill och kan ta ansvar att skapa goda 
resultat. Förvaltningen mäter därför årligen medarbetarens motivation till sitt arbete, medarbetarens förhållande till 
sin chefs ledarskap och medarbetarens kunskap och delaktighet i sin verksamhetsstyrning genom undersökningen 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). Årets undersökning resulterade i ett HME index på 82,5 vilket är ett 
mycket bra resultat. Svarsfrekvensen var 91 procent. Resultatet har redovisats och analyserats på enhetsnivå och 
förvaltningsnivå och arbetet att genomföra handlingsplaner för att utveckla verksamheten fortsätter på enhetsnivå. 

För att bibehålla en god sammanhållning och hög motivation när många arbetar på distans har enheterna haft tätare 
avstämningsmöten via Teams. För att öka medarbetares engagemang har förvaltningens 
verksamhetsplaneringsprocess samordnats så att alla medarbetare ges möjlighet att vara delaktiga i processen. 

Flera av stadens verksamheter är organiserade i gemensamma förvaltningar som stödjer flera nämnder. En av 
anledningarna till detta är att uppnå samordningsvinster och en mer effektiv organisation. Därför redovisas 
personalstatistiken i tabellen nedan för hela förvaltningen. 

Periodutfall 2020 2019 Förändring 

Antal anställda 56 56 0 

- varav kvinnor 41 41 0 

- varav män 15 15 0 

Antal årsarbetare i snitt 55,3 54,8 0,5 

Sjukfrånvaro, % 6,2 5,4 0,8 

Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

82,5 85,1 -2,6 

Fotnoter: 

Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
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 

Två medarbetare från enheten för livsmedelskontroll deltog i januari på den 18:e och sista Nordiska 
tillsynskonferensen som i år hölls i Reykjavik, Island. Konferensen har genomförts och finansierats av Nordiska 
ministerrådet och den har riktat sig till kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen i de nordiska länderna. 
Temat för i år var ”Riskbaserad kontroll – vilja, våga, kunna!”. Under två dagar fick deltagarna ta del av exempel på 
hur kontrollen kan bli mera riskbaserad, till exempel. genom att få en inblick i hur Danmark planerar kontrollerna 
med hjälp av datamodeller som utifrån risk tar fram vilka anläggningar som ska kontrolleras och hur ofta. Under 
konferensen framhölls att fokus i kontrollen bör vara på bedrägerier och vilseledning av konsumenter och att det 
därför bland annat är viktigt med provtagning och analys av livsmedel samt att det finns en fungerande 
gränskontroll vid import av djur och livsmedel utanför EU. 

Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas 
kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. I början av året deltog en inspektör på en tredagars BTSF:s kurs om 
Material i kontakt med livsmedel i Valencia, Spanien. Utbildningen hade fokus på hur kontroll ska utföras i hela 
kedjan för material i kontakt med livsmedel (från tillverkning till att materialet kommer i kontakt med livsmedel) och 
hur tillverknings- och importföretag uppfyller lagstiftningens krav. Kursdeltagarna fick även kunskap i hur 



 

11 

M
iljö

- o
ch

 h
älso

sk
y

d
d

sn
äm

n
d

en
 - Å

rsred
o

v
isn

in
g

 2
0

2
0

 

 

specifikationer så kallade ”declaration of compliance” för material i kontakt med livsmedel ska granskas. 

Erfarenheterna från konferensen och utbildningen har tagits tillvara i verksamheten för att bidra till målet om att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. 
Arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 
året. 

Verksamhetens 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. 

I samband med att den nya webbplatsen www.solna.se lanserades 2019 gjordes ett stort arbete för att kvalitetssäkra 
information samt säkerställa efterlevnad av nya lagkrav på digital tillgänglighet. Detta arbete har fortsatt under året 
och arbetet med att utveckla e-tjänster har också fortsatt. Miljöavdelningen har nu 27 färdiga e-tjänster. 

Verksamheten har även fortsatt att delta i olika samverkansgrupper såsom SILK (Samverkan inom 
livsmedelskontroll), Nationella huvudkontorsgruppen, SPAT (nätverk för kommuner som ingår i Norrvatten) samt 
olika projektgrupper inom miljösamverkan. För att alla handläggare ska göra likartade bedömningar läggs stor vikt 
vid samsyn. Förvaltningen brukar genomföra samsynsinspektioner med andra kommuner för att säkerställa att 
myndighetsutövningen görs på ett rättssäkert sätt. Detta har inte kunnat göras under den pågående pandemin. 

En stor del av myndighetsutövningens moment finns beskrivna i rutiner och anvisningar. Skrivelser och beslut utgår 
från gemensamma mallar, vilket gör handläggningen både effektiv och likvärdig. 

Miljö och klimat 

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. Arbetet med nämndens ansvarsområden i 
miljöstrategin fortsätter: 

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling  

Solna stad har under 2019–2020 låtit ta fram en ny biotopdatabas för Solna, vilken levererades under augusti 2020. 
Biotopdatabasen har utförts enligt en nyutvecklad metod som har tagits fram av Stockholms universitet i samverkan 
med Stockholms länsstyrelse och länets kommuner, där Solna ingått i en referensgrupp. Den nya biotopdatabasen är 
mer detaljerad och innehållsrik än den tidigare biotopkartan över Solna från 2007. Samtidigt har en basversion av 
biotopkartan tagits fram för hela Stockholms län. Detta möjliggör att ta fram olika landskapsekologiska analyser i 
områdena nära kommungränsen. Solnas biotopdatabas är i nuläget den mest kompletta i hela länet, tack vare att 
Solna är en till ytan liten kommun och att metodutvecklingen hade kommit långt när Solnas biotopdatabas började 
tas fram. Solnas nya biotopdatabas kommer att komma till stor nytta i arbetet med Solnas gröna infrastruktur och i 
olika exploateringsprojekt. 

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 29 rådgivningar via telefon genomförts och 27 
bostadsrättsföreningar har fått rådgivningsbesök. 

Fyra webbinarium om solenergi eller elbilsladdning har anordnats. I mars genomfördes dessutom ett seminarium 
med bland annat dessa teman hos en sammanslutning av bostadsrättsföreningar i Huvudsta som kallar sig 
"Solstaden". Två cykelkurser för vuxna med totalt 14 deltagare har genomförts. På grund av den pågående 
pandemin ställdes de kulturaktiviteter i skola och förskola som energi- och klimatrådgivningen skulle ha bekostat in. 
En del av medlen användes istället för att finansiera en handledare till de sommarjobbare vars uppgift bland annat 
var att informera Solnabor om energi- och klimat. 

Solna ska ha en god livsmiljö  

För att uppnå miljöstrategins intention om en god livsmiljö har nämnden under året lämnat samrådsyttrande över 
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detaljplanerna för ny idrottsplats i kvarteret Krossen, nya bostäder och kontor i kvarteren Yrket och Fräsaren, nytt 
kontorshus i kvarteret Haga 2:8 och nya bostäder och kontor i kvarteren Farao och Kairo. Under året har tre 
miljökonsekvensbeskrivningar, tio dagvattenutredningar (med tillhörande skyfallsutredningar), fem undersökningar 
om betydande miljöpåverkan, fyra naturutredningar, tre bullerutredningar, en luftutredning och fem miljöprogram 
granskats. Enheten har underhandskontakter med planandläggarna och deltar även på en del möten tillsammans 
med exploatörerna. 

Förväntad utveckling 

Solna växer och förtätas 

Den pågående pandemin har under året fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning 
och ekonomi. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter kommer ta lång tid 
att överblicka. Nämndens verksamhet har redan till viss del påverkats av det lokala näringslivets förändrade 
förutsättningar att bedriva verksamhet. Om pandemin blir långvarig och om konsumtionen i samhället minskar som 
följd av ökad arbetslöshet, försämrad ekonomi eller ändrade arbetssätt kommer detta fortsätta att påverka nämndens 
verksamhet. 

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. Nämndens 
verksamheter kräver nya effektivare arbetssätt där samverkan är en viktig framgångsfaktor. 

Det kommer under de kommande åren att vara fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, i form av bland 
annat tunnelbanan och Mälarbanan. 

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. 

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 medarbetarundersökningen för 
att tillsammans med medarbetarna analysera resultatet och ta fram en aktivitetsplan. Nämnden prioriterar 
medarbetarskapssatsningar och kompetensutveckling. Ett gott arbetsklimat bidrar till god service till solnabor och 
företagare. 

Samverkan 

Utvecklad samverkan mellan stadens olika nämnder i planerings- och genomförandeskedet möjliggör bra 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. Genom god samverkan kan nämnden frigöra resurser, förstärka 
utvecklingsarbetet samt minska kostnaden för administration. 

Verksamhetsutveckling 

Nämndens verksamheter behöver hålla en högre 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. Dessa förväntningar ska nämnden möta genom att 
utveckla processerna och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Nämnden ska även utveckla arbetssätt med fokus 
på ledarskap, kompetensförsörjning och involvering av medarbetarna. 

För att möta framtida ekonomiska utmaningar ska samnyttjandet av resurser inom byggnadsnämnden och miljö- 
och hälsoskyddsnämnden öka. Nämnden ska också utveckla arbetssätt med fokus på ledarskap, 
kompetensförsörjning och involvering av medarbetarna. 
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Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Ärendehanteringssystem Avrop från avtalet Programvaror och programvaror som molntjänst har genomförts 
och systemet har implementerats. 

Laboratorietjänster Upphandling av laboratorietjänster har genomförts och ett antal mindre avrop av 
tjänsten har gjorts 

Vattenrening Direktupphandling av vattenrening av PFAS i Igelbäcken med hjälp av växter har 
genomförts. 

Landskapsekologiska analyser Avrop från avtalet Tekniska konsulter har gjorts för en sammanvägning av Solnas 
gröna infrastruktur. 

Hydrolog Avrop från avtalet Tekniska konsulter har gjorts för beräkning av flödestillskott. 

Elfiske Direktupphandling av elfiske i Igelbäcken har genomförts. 

Avtalsuppföljning 

Nämnden 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 

Nämnden har inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet analyserat och identifierat behovet av 
internkontroll. Detta har sedan beslutats i nämndens internkontrollplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom 
en risk- och väsentlighetsanalys identifierat ett kontrollmoment. 

För att minska risken för färdolyckor ska anvisningen för riskbedömning vid platsbesök följas. Under året har 
mycket tillsyn/kontroll genomförts på distans varför färre platsbesök genomförts men kontroll har skett för att 
säkerställa att riskbedömningen är känd av alla som gör platsbesök i tjänsten. Inga allvarliga avvikelser har upptäckts. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Medarbetare Färdolycka Kontrollera att anvisningen för 
riskbedömning vid platsbesök följs.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Information om anvisningen har getts vid 
introduktion av nyanställda . 
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