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SID 1 (5) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Plats och tid  2022-10-11 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:28 

Ledamöter 
Victoria Johansson (MP), ordförande  
Axel Östlund (C)  
Hélène Sevastik (S)  
Klas Lindblom (M)  
Johan Salminen (M)  
Nils Fredriksson (L)  
Jesper Siljekvist (KD)  
Tove Pehrsson (V) 

 Tjänstgörande ersättare 
   Ebbe Adolfsson (S) för Ruben Wågman 
  (S)  

Närvarande ersättare Övriga närvarande 
Mats Forsberg Danielsson (M) Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef 
Carola Åberg (M) Nadja Palovaara, nämndsekreterare 
Jacques de Maré (MP) 
Indra Rehbinder (C)  
Patrik Lundqvist (S) 
Ulf Åsbrink (V)      

Utses att justera Hélène Sevastik (S) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§34-40

Underskrifter Sekreterare 
Nadja Palovaara 

Ordförande 
Victoria Johansson (MP) 

Justerare 
Hélène Sevastik (S) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-10-17. 
Anslaget tas ner 2022-11-08. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-11-07. 
Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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§ 34 
Fastställande av föredragningslista  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 35 
Delårsrapport per augusti (MHN/2022:1) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av delårsrapporten per 31 augusti 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Nämnden har fyra nämndmål 2022 och arbetet med dessa pågår enligt plan. Tre av 
nämndens mål bedöms uppfyllas helt under året medan ett uppfylls till viss del. 

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott gentemot budget på 1,5 mkr. 
Budgetavvikelsen förklaras till största del av lägre kostnader för köp av tjänst och 
personal än beräknat. Nämndens helårsprognos är ett överskott mot budget med 
1,5 mkr. 

Nämndens investeringsbudget på 0,1 mkr beräknas inte utnyttjas under året. 
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§ 36 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och 
budget 2023 (MHN/2023:1) 
 

Beslut 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan 
och internkontrollplan.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om  

• Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens 
och lagen om sprängämnesprekursorers område med taxebilagor fastställs att 
gälla från 1 januari 2023. 

• Timavgiften i Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, 
strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers område höjs från och 
med 1 januari 2023 till 1 440 kr.  

• Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel fastställs att gälla från 1 
januari 2023. 

• Timavgiften i Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel höjs från och 
med 1 januari 2022 till 1 532 kr. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med 
inriktning för 2024 och 2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och 
byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och 
budget 2023. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 12,0 mkr. Nämndens 
investeringsbudget är 0,1 mkr. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har 
harmoniserats med kommunstyrelsens beslut. 
 
 
Röstförklaringar 
Hélène Sevastik (S), Ebbe Adolfsson (S) och Patrik Lundqvist (S) deltar inte i beslutet 
enligt bilaga 1. 
 
Tove Pehrsson (V) och Ulf Åsbrink (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
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§ 37
Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

MHN/DB 2022-623-702. 

§ 38
Frågor till förvaltningen

Inga frågor har inkommit till förvaltningen. 

§ 39
Förvaltningschefen informerar

Ingen information vid detta sammanträde. 

§ 40
Övrigt

Inget övrigt under detta sammanträde. 



Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 oktober 2022 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2023: MHN/2023:1 

Röstförklaring 

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2023 utan 

inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag. 

Hélène Sevastik 

Socialdemokraterna 

Bilaga 1 till MHN/2022-10-11 § 36-~ 
•• ~I 

-- socialdemokraterna 



Solna 11 oktober 2022 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

MHN/2023:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhetsplan och budget för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som 
kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. 

Tove Pehrsson 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till MHN/2022-10-11 § 36
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