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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
 

Dag och tid Onsdagen den 18 mars 2020 kl. 18.30  

Plats  Kemistvägen 8, Täby, 2 trappor 

Beslutande Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Övriga deltagare Ersättare och föredragande tjänstemän   

 En enkel måltid serveras från kl. 17.30  
 
 

Dagordning 
 
Nr       Ärende                                                                                         Bilaga  Övrigt 
 
1. Upprop, val av justerare och godkännande av 

dagordning 
 

Förslag, 
justerare: 

Gerhard 
Makowsky 
 

2. Muntlig information från kontoret: 
 
a) Information om planerade e-tjänster 

 
 
 
 

 
 
Simon Bergroth 

3.  Ansökan om serveringstillstånd för Triften Hägerneholm, 
Täby 
 
Dnr: SRMH 11.01-2020-18 

3:1 Pia Roos 

4. Ansökan om serveringstillstånd för Bastard Burgers, 
Täby  
 
Dnr: SRMH 11.01-2020-00004 
 

4:1 Pia Roos 

5.  Ansökan om serveringstillstånd för Kobben & C Bar, 
Vaxholm 
 
Dnr: SRMH 11.01-2020-00010 
 

5:1 Pia Roos 

6.  Ansökan om serveringstillstånd för Bakfickan Mat och 
Vin, ICA Kvantum, Täby centrum 
 
Dnr: SRMH 11.01-2019-276 
 

6:1 Pia Roos 

7.     Tillsynsärende avseende Boulangerie Waxholm 
 
Dnr: SRMH 14.02-2020-00029 
 

7:1 Pia Roos 

8.  Yttrande över avfallsplan för Täby kommun 
 
Dnr: SRMH 2020-216 
 

8:1 
8:2 
8:3 
8:4 
8:5 

Malin Lindkvist 
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9.  Yttrande över VA-plan för Vaxholms stad 
 
Dnr: SRMH 2020-156 
 

9:1 
9:2 

Malin Lindkvist 

10.  Yttrande över ansökan om tillstånd till renovering av 
befintliga och anläggande av nya flytbryggor på 
fastigheterna Näsbypark 30:1 och Viggbyholm 74:1, Täby
 
Dnr: SRMH 2020-393 
 

10:1 
10:2 
10:3 
10:4 

Malin Lindkvist 

11. Årsredovisning 2019 för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
 
Dnr: SRMH 2020-449 
 

11:1 
11:2 
11:3 

Martin Rodell 

12.  Ombudgetering av driftsanslag avseende bokslut år 2019 
för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
 
Dnr: SRMH 2020-452 
 

12:1 Martin Rodell 

13. Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 
2019 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
 
Dnr: SRMH 2020-450 
 

13:1 
13:2 

Martin Rodell 

14. Anmälningar och delegationsbeslut 
 
a) Delegationsbeslut 2020-02-06 – 2020-03-05 ECOS 1 
b) Delegationsbeslut 2020-02-06 – 2020-03-05 ECOS 2 
 

14:1 
14:2 
 

 
 
 
 
 

15. Meddelanden 
 
Dnr: SRMH 2020-450 
 

15:1 
 

 
 

16.  Övrigt 

 
 

 
 

 
Välkommen!    
 
 
Annica Nordgren Nina Svensson 
Ordförande Nämndsamordnare 
 
 

Vid förhinder, vänligen meddela nämndsamordnare. 
E-post: nina.svensson@srmh.se  
Telefon: 08-57866329 
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Dnr: SRMH 11.01-2020-18
Margareta Lindahl  
Alkoholhandläggare 
08-5786 6310 

Ansökan om serveringstillstånd för Triften Hägerneholm, Täby 

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20§ - Publiceras inte. 
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Sylvana Wiström Dnr: SRMH 11.01-2020-00004 
Alkoholhandläggare 
08-5786 6304 

Ansökan om serveringstillstånd för Bastard Burgers, Täby 

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20§ - Publiceras inte. 
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Majvor Schultz Fredholm Dnr: SRMH 11.01-2020-00010 
Alkoholhandläggare 
08-5786 6306 

Ansökan om serveringstillstånd för Kobben & C Bar, 
Vaxholm 

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20§ - Publiceras inte. 
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Margareta Lindahl Dnr: SRMH 11.01-2019-276 
Alkoholhandläggare 
08-5786 6310 

Ansökan om serveringstillstånd för Bakfickan Mat & Vin, 
Ica Kvantum, Täby 

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20§ - Publiceras inte. 
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Majvor Fredholm Schultz Dnr: SRMH 14.02-2020-00029  
Alkoholhandläggare 
08-5786 6306  

  
  

 
 
 

Tillsynsärende avseende Boulangerie Waxholm 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20§ - Publiceras inte. 
 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE  

 
 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
 

 

Dnr: SRMH-2020-216.5519 2020-03-11 
   
Susanne Backlund 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

 

Yttrande över avfallsplan för Täby kommun 2021-2032 
 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att tillstyrka förslag 
till avfallsplan för Täby kommun 2021-2032. 

Sammanfattning 

Till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har inkommit remiss för 
”Avfallsplan 2021-2023 - Lätt att göra rätt” för Täby kommun. Förslaget är 
framtaget av Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) och dess 
medlemskommuner. Syftet med avfallsplanen är bland annat att minimera 
avfallsmängderna och minimera miljöpåverkan. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har inga synpunkter ur miljö- 
eller hälsoskyddsperspektiv på inkommen remiss på avfallsplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan. SÖRAB-
kommunerna har tillsammans med SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan.  

Kommunerna behöver planera för hur allt avfall ska tas omhand och även försöka 
minska mängden avfall.  

Avfallsplanen är ett styrdokument för avfallshanteringen i hela kommunen. 
Avfallsplan 2021-2032 har tydligt fokus på cirkulär ekonomi. 

Målen i avfallsplanen blir styrande för hur kommunerna inom SÖRAB-regionen 
kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden 2021-2032. Med Avfallsplan 
2021–2032 vill kommunerna få ett bredare förhållningssätt till avfallsplanering. 
Hela kommunen omfattas, alla typer av avfall, samt även produkter som inte blivit 
avfall än. Avfallsplan 2021-2032 ligger i linje med FNs hållbarhetsmål, 
generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. Syftet med Avfallsplan 
2021-2032 är att: 

 

 Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan 
 Främja hållbara val 
 Minimera avfallsmängderna 
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 Avfall är rätt sorterat 
 Kretsloppen är giftfria 

 

Fem målområden har valts ut som bedöms vara de viktigaste byggstenarna för en 
ökad cirkulär hantering av avfall och material. 

1. System efter behov 
2. Avfall förebyggs 
3. Material cirkulerar 
4. Matavfall 
5. Skräp och nedskräpning 

 

Förslaget är nu utställt och beslut om antagande av Avfallsplan 2021-2032 sker i 
respektive kommun under hösten/vintern 2020. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Kontoret anser efter granskning av utställningsversionen ”Avfallsplan 2021-
2032 - Lätt att göra rätt”, framtagen av SÖRAB, att förslaget kan tillstyrkas. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Susanne Backlund 

Inspektör 

 

Bilaga 1. Utställningsversion ”Avfallsplan 2021-2032 Lätt att göra rätt” inkl 
bilagor 

 

Expedieras till: Samhällsutvecklingskontoret/Avfallsenheten: sbn@taby.se  
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Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 
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Eva Björkhem 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

 

Yttrande över VA-plan för Vaxholms stad 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta kontorets 
tjänsteutlåtande som sitt yttrande och överlämnar det till Vaxholms stad. 

Sammanfattning 

Förslag till ny VA-plan för Vaxholms stad har kommit för yttrande till SRMH. 
Planen innehåller Nuläge, Plan för VA-försörjning utanför 
verksamhetsområdet, Plan för befintliga VA-anläggningar, Finansiering och 
Förvaltning och genomförande av VA-planen. De viktigaste frågorna är 
avloppsreningskapacitetens lösning, vattenförsörjning, Va-
utbyggnadskostnader och åldrande VA-anläggning.  

Kontoret anser att förslaget till VA-plan för Vaxholms stad innehåller det som 
kommunstyrelsen efterfrågat på ett tydligt och strukturerat sätt. 

Beskrivning av ärendet 

Vaxholms stadsbyggnadsförvaltning har på uppdrag av kommunstyrelsen 
gjort en revidering/uppdatering av VA-planen från 2014. Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor och Roslagsvatten AB har medverkat i arbetet. 

Planen är uppdelad i avsnitten: 

 Nuläge – beskrivning av allmän och enskild VA-försörjning och 
strategiska frågor och utmaningar. 

 Plan för VA-försörjning utanför verksamhetsområdet – prioritering med 
tidplan och tekniska förutsättningar för VA-utbyggnadsområden och 
långsiktigt hållbar enskild VA-försörjning. 

 Plan för befintliga VA-anläggningar – beskrivning av huvudsystemen 
och planering av underhåll och förnyelse för vatten och avlopp samt 
egenkontroll och beredskap. 

 Finansiering – anläggningsavgifter, samhällskostnader, jämförelser 
med andra kommuner och eventuell särtaxa. 

 Förvaltning och genomförande av VA-planen – berörda är plan- och 
bygglov, exploatörer, VA-huvudmannen och miljö- och hälsoskydd 
(SRMH). 
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I bilagorna beskrivs: 

 Mål, lagar och regler. 
 Utbyggnads- och utredningsområden. Utbyggnadsområden är 

identifierade §6 LAV-områden – där kommunen är skyldig att bygga ut 
VA. Som namnet antyder behöver utredningsområden ytterligare 
utredningar, även tänkbara för framtida exploatering. 

 Handlingsplan 
 Utbyggnadskostnader 

Syftet med VA-planen är att vara ett styrdokument som ger kommunen bättre 
förutsättningar att nå sina mål inom kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

VA-planen är kopplad till översiktsplanen, VA-policyn, Blåplanen och Mål och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. För att poängtera arbetet med dagvatten 
så har dagvattenstrategin lyfts ur VA-planen till ett eget dokument. 

Närmast i tid är frågan hur avloppsreningskapaciteten ska lösas för den 
samhällsutveckling som planeras och samtidigt uppnå miljökvalitetsnormerna. 
Regional vattenförsörjning, höga VA-utbyggnadskostnader och en åldrande 
VA-anläggning är också viktiga frågor. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Uppdraget till stadsbyggnadsförvaltningen var att göra en översyn av tidplan, 
VA-försörjning på Tynningö och en utförligare genomgång av de ekonomiska 
konsekvenserna. 

Kontoret anser att förslaget till VA-plan för Vaxholms stad innehåller det som 
kommunstyrelsen efterfrågat på ett tydligt och strukturerat sätt. 
 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Eva Björkhem 

Inspektör 

 

Bilagor 

Bilaga 1. VA-plan 2020-2024 Vaxholms stad 

 

_____________ 
   

Expedieras till: Vaxholms Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm
   

 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 

Postadress 
183 80 Täby 

Växel 
08-578 663 00 

Hemsida 
www.srmh.se 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

Dnr: SRMH-2020-393.5519 2020-03-06 

Malin Lindkvist 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

Yttrande över ansökan om tillstånd till renovering av 
befintliga och anläggande av nya flytbryggor på 
Näsbypark 30:1 och Viggbyholm 74:1, I.N.A. Marin, Mark- 
och miljödomstolens målnummer M 735-19 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta kontorets 
tjänsteutlåtande som sitt yttrande.  

Sammanfattning 

I.N.A. Marin AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till renovering av befintliga 
och anläggande av nya flytbryggor med sammantaget cirka 180 båtplatser på 
fastigheterna Näsbypark 30:1 och Viggbyholm 74:1. 
Kontoret har inte handlagt några klagomål på buller eller andra störningar 
orsakat av I.N.A. Marins verksamhet. 

Så länge verksamhet i form av småbåtshamn bedrivs inom området anser 
inte kontoret att det är motiverat att ställa krav på sanering av sedimenten. 

Kontoret anser att I.N.A. Marins ansökan om tillstånd kan tillstyrkas. 

Beskrivning av ärendet 

I.N.A. Marin AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till renovering av 
befintliga och anläggande av nya flytbryggor med sammantaget cirka 180 
båtplatser på fastigheterna Näsbypark 30:1 och Viggbyholm 74:1. 

I.N.A. Marin AB har under 2000 och 2008 renoverat och utökat sin 
småbåtshamn. Utökningen innebar att flytbryggor med cirka 155 platser 
anlades på fastigheterna Viggbyholm 74:1 och Näsbypark 30:1 som ägs av 
Täby kommun. Totalt finns nu cirka 180 båtplatser i småbåtshamnen. Bygglov 
och strandskyddsdispens finns för verksamheten. Länsstyrelsen har ansett 
dessa åtgärder vara anmälningspliktig vattenverksamhet. Eftersom 
åtgärderna redan är vidtagna har länsstyrelsen ansett att bolaget ska söka 
tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. 

I.N.A. Marin AB ligger i vattenförekomsten Stora Värtan. De ligger 
tillsammans med Viggbyholms båtklubb och Flipper Marins småbåtshamn i en 
vik med en strandlinje åt väster och norr. Väster om I.N.A. Marins 
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småbåtshamn är det, på land, ett skogs- och grönområde med bredden ca 
100 meter följt av villabebyggelse. Från bryggorna som ligger parallellt med 
strandlinjen, till land är det mellan 40 och 100 m. 

Sedimenten i området är förorenade. 

En större andel bryggor innebär att en större del av bottnarna skuggas. 
Konstruktioner i vattenområden innebär att ljuset som tränger ner i vattnet 
reduceras vilket innebär att ljustillgången minskar för organismer som kräver 
solljus för sin fortlevnad. Bryggorna kan med anledning av ovanstående 
medföra en lokal förändring av de fysiska förutsättningarna för bottenlevande 
organismer. Förankringarna kan dock fungera som nya bottensubstrat och 
ökade inslag av skuggor kan även innebära positiva effekter för andra arter 
exempelvis yngel som trivs i mer dunkla miljöer. Då vattendjupet vid 
flytbryggorna är 3,0-7,1 m och leken och uppväxtmiljö för aborre, gös och 
gädda sker på grundare vatten än så bedöms bryggorna inte nämnvärt 
påverka fiskens lek- och uppväxtmiljöer. Dock kan fisken delvis bli störd i de 
grundare områdena av viken av buller från båtmotorerna. Tillkommande 
flytbryggor är i anslutning till befintlig större småbåtshamn och bedöms inte 
påverka växt- och djurliv på land eller vatten i någon större grad och därmed 
bedöms det ha blivit små negativa konsekvenser. 

Under driftsfasen kan följdverksamheten med ökad båttrafik i området ge 
upphov till ökade bullernivåer. De närmsta bostäderna ligger ca 220 m från 
marinan och Naturvårdsverkets gränsvärden bedöms inte överskridas. 

Utökningen av I.N.A. Marin bedöms inte påverka de kommunala badplatser 
(Näsaängsbadet och Hägernäsbadet) som finns då de ligger långt bort från 
verksamheten. 

I.N.A. Marins verksamhet bedöms inte ge upphov till att miljökvalitets-
normerna för luftkvalitet och buller överskrids. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Kontoret har inte handlagt några klagomål på buller eller andra störningar 
orsakat av I.N.A. Marins verksamhet. 

Så länge verksamhet i form av småbåtshamn bedrivs inom området anser 
inte kontoret att det är motiverat att ställa krav på sanering av sedimenten. 

Kontoret anser att I.N.A. Marins ansökan om tillstånd kan tillstyrkas. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Malin Lindkvist 

Inspektör 

Bilagor:  Ansökan från I.N.A. Marin om vattenverksamhet 
 Samrådsredogörelse – vattenverksamhet för 
utökning av småbåtshamn 

Expedierat till: Mark- och miljödomstolen 
mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

mailto:mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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Årsredovisning 2019 för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Sammanfattning 

Årsredovisningen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) innehåller 
uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2019. 

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, 
kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.  SRMH har ett nämndmål som ska styra 
SRMH:s verksamhet.  

Nämndens nettokostnader uppgår till 6,3 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av kommunens 
totala nettokostnader. För år 2019 redovisar nämnden ett resultat i nivå med budget.   

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna årsredovisningen 
2019 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet och överlämna 
rapporten till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Ann-Charlotte Mann    Malin Jonsson 
Avdelningschef, verksamhetsstöd och utveckling  Controller 

 

 

Bilaga:  

1. Årsredovisning SRMH 2019, daterad 2020-03-04 
2. Alliansuppdrag för Täby SRMH, daterad 2020-03-04 
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Nämndens ansvar och uppgifter 

Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnds (SRMH) uppgift är att svara för 
Täby kommuns och Vaxholms stads kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av lä-
kemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ska även svara för information 
och expertkunskap inom verksamhetsområdet. 
  
SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och to-
bakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutö-
ver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsme-
delskontroll.  Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive 
kommun. 
  
Livsmedelskontrollen ska säkerställa att de livsmedel som produceras, säljs och 
på andra sätt hanteras i kommunerna ska vara säkra och att redligheten är god. 
Livsmedelskontrollen följer nationella riktlinjer och strävar mot de nationella må-
len. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Verksamheten redovisar en mycket god måluppfyllelse och det ekonomiska utfal-
let är i nivå med budget. 
  
Den nya tobakslagen började gälla 1 juli 2019 och har föranlett flera förbere-
dande insatser i form av ny taxa, informationsinsatser, resursförstärkning samt en 
ny e-tjänst. Arbetet med en övergång till ett ärendesystem istället för två färdig-
ställdes under året och innebar att grunden lades för effektivare handläggning. 
Ett flertal nya skriftliga rutiner har upprättats för att uppnå ännu bättre tydlighet, 
effektivitet och likabehandling i olika ärenden. 
  
SRMH deltog under hösten i utbildningen "Förenkla – helt enkelt" med fokus på 
service och bemötande. Utbildningen har gett personalen värdefulla insikter, re-
flektioner och verktyg för det fortsatta arbetet. 

Nämndens utvecklingsområden 

Ett flertal informations- och tillsynsinsatser med anledning av den nya tobaksla-
gen har påbörjats under året och kommer att utvecklas vidare. Nämndens arbete 
med att skapa en ännu större förståelse för, och kunskap om nämndens lagområ-
den fortsätter löpande. Berörda företagare och invånare ska förstå lagkraven, 
varför de ställs och vad som förväntas för att uppfylla dessa. 
  
Det långsiktiga arbetet med att ge effektiv service och ett gott bemötande fortsät-
ter bland annat genom den kommungemensamma utbildningen "Förenkla – helt 
enkelt" som pågår till januari 2020. Ett ytterligare led i arbetet med fokus på effek-
tiv service är införandet av e-tjänster. 
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Verksamheten medverkar i olika nätverk och tillsynsprojekt för att öka samsynen 
mellan kommunala miljönämnder och på olika sätt verka för en ökad rättssäker-
het. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMHs 
verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. 
  
Resultatet är att målet har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för 
nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att 
nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer 
att uppnå dem. 
  
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålet redovisas nedan. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål 
Måluppfyl-
lelse 

Det är attraktivt 
och tryggt att leva 
och verka i Täby 

God lagefterlevnad ska uppnås  Upp
nått 

 

Kommentar Målet har uppnåtts. 
 
Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer. 
 
Den första indikatorn är andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälso-
skyddsverksamheter (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet på 
2 % understiger indikatorvärdet. 
 
Den andra indikatorn är andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljö-
skyddsverksamheter (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet på 
3 % understiger indikatorvärdet. 
 
Den tredje indikatorn är andel föreläggande, stängning eller förbud vid livs-
medelskontroll (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet är 14,5% i 
Täby och Vaxholm vilket överstiger indikatorvärdet. 
 
Den fjärde indikatorn är andelen återkallelser av serveringstillstånd i Täby 
och Vaxholm (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet på 0 % un-
derstiger indikatorvärdet. 
 
Målet bedöms som uppnått utifrån att tre av fyra indikatorvärden klarar de 
satta nivåerna. 
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Analys av måluppfyllelsen 

Utfallet visar sammanfattningsvis en god lagefterlevnad, SRMH har jobbat både 
proaktivt med vissa riktade informationsinsatser samt aktivt i dialog i samband 
med många tillsynskontakter för att möjliggöra detta. Därutöver har externa ex-
perter med fokus på kommunikation som verktyg tagits in under kortare föreläs-
ningar/utbildningar under hösten för att skapa insikter om hur ännu bättre dialog 
och förhållningssätt i olika tillsynssituationer kan skapas. 
  
SRMH har under 2019 även förstärkningsrekryterat vilket resulterat i att det nu 
och framöver finns fler tillsynsresurser till förfogande än tidigare år. Detta ökade 
tillgängligheten överlag samtidigt som större samsyn har skapats i när och hur till-
synsinsatser ska bedrivas. 
  
Inom livsmedelskontrollen är utfallet högt för antal förelägganden vilket beror på 
ett ändrat arbetssätt som ska förenkla för företagen, hjälpa dem förstå vad som 
krävs samt öka rättssäkerheten. 
  

Ekonomi 

Nämndens nettokostnader uppgår till 6,3 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av kom-
munens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Från och med 2019 har mer kostnader fördelats ut på verksam-
heterna som tidigare låg under SRMH övergripande. 
  

 
  
För år 2019 redovisar nämnden ett resultat på budget. 
  
Utfallet för nämndens nettokostnader jämfört med budget och föregående år 
framgår av nedanstående sammanställning. 
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SRMH Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2019 2019 mnkr % 2018 

Intäkter 19,2 19,6 -0,4 2 % 19,6 

Kostnader -25,5 -25,9 0,4 2 % -25,9 

Nettokostnader -6,3 -6,3 0,0 0 % -6,2 

Nettokostnader per verksamhet 

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
  

SRMH Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2019 2019 mnkr % 2018 

SRMH övergripande -4,7 -2,9 -1,8 64 % -7,3 

Miljöskydd -1,7 -2,6 0,9 33 % -0,7 

Livsmedel -0,7 -1,3 0,6 47 % 1,1 

Hälsoskydd -0,1 0,2 -0,3 
171 

% 
-0,3 

Tillståndsenheten 0,9 0,3 0,6 
178 

% 
1,0 

Nettokostnader -6,3 -6,3 0,0 0 % -6,2 

Avvikelsen mellan utfall och budget beror till största delen på den procentuella 
fördelningen av personalkostnader mellan de olika verksamheterna samt den nya 
tobakslagen om tillkom under 2019. 
  
SRMH övergripande Avvikelsen mellan utfall och budget återfinns under perso-
nalkostnader samt övriga kostnader. Under 2019 tillkom kostnader för det nya 
ärendehanteringssystemet ECOS2, vilka ej var budgeterade. Verksamheten har 
inga taxebaserade intäkter. 
  
Miljöskydd Avvikelsen mellan utfall och budget beror främst på lägre personal-
kostnader på grund av sjukskrivningar. 
  
Livsmedel Avvikelsen mellan utfall och budget återfinns både på intäktssidan 
samt kostnadssidan. Fler livsmedelskontroller har gett högre granskningsintäkter 
samtidigt har personalkostnaderna varit lägre till följd av den procentuella fördel-
ningen av personalkostnader mellan verksamheterna. 
  
Hälsoskydd Avvikelsen mellan utfall och budget återfinns på intäktssidan. Intäk-
terna för 2019 är lägre än budget till följd av att färre timtillsyner genomförts på 
hälsoskyddsverksamheter som inte omfattas av anmälningsplikt. 
  
Tillståndsenheten Avvikelsen mellan utfall och budget återfinns under intäkter, 
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granskningsavgifter. Tobakslagen som infördes under 2019 medförde ökade in-
täkter jämfört med budget. 

Bilagor 

Alliansuppdrag 2019-2022 
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Återrapportering av alliansuppdrag för Täby 

Det ska fungera 

Uppdrag/ärende 
Start- och slutda-
tum 

Status 

Kontinuerlig uppföljning av beslutade kvali-
tetsmål ska prioriteras av kommunens till-
syns- och avtalsenheter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Redan påbörjade informations- och tillsynsinsatser med anledning av den nya to-
bakslagen kommer att utvecklas vidare. Nämndens arbete med att skapa en ännu större förstå-
else för, och kunskap om nämndens lagområden fortsätter löpande. Berörda företagare och in-
vånare ska förstå lagkraven, varför de ställs och vad som förväntas för att uppfylla dessa. 
Hur tillsynsinsaterna upplevs med avseende på kvalitet följs även upp dels i form av diskussioner 
och löpande åtgärder utifrån resultatet i NKI-undersökningar, dels genom så kallade "tyck till en-
käter" med möjlighet att efter tillsynen ge direkt och anonyma synpunkter om upplevelsen, detta 
påbörjades under 2018 och ger ett underlag för kvalitetsutveckling. 

Bemötande och service till Täbybor ska bli 
bättre. 

2019-01-01 
 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Det långsiktiga arbetet med att ge effektiv service och ett gott bemötande fortsätter 
bland annat genom den kommungemensamma utbildningen "Förenkla – helt enkelt" som pågår 
till januari 2020. Ett ytterligare led i arbetet med fokus på effektiv service är införandet av e-tjäns-
ter. SRMH ska även fortsatt medverka i nätverk och tillsynsprojekt för att öka samsynen mellan 
kommunala miljönämnder och på olika sätt verka för en ökad rättssäkerhet. I och med ett ge-
mensamt ärendesystem har insatser för effektivare handläggning startat. 

Ekonomi och skatt 

Uppdrag/ärende 
Start- och slutda-
tum 

Status 

Fortsatt effektivisering av kommunens 
verksamheter genom nya innovativa lös-
ningar med fokus på hållbarhet och förbätt-
rad service för Täbyborna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Utveckling och effektivisering av processer samt arbetssätt som möjliggör mer till-
syn per krona. Bl.a. genom utveckling av fler e-tjänster. Översyn av hemsidan pågår. SRMH:s 
kärnuppdrag omfattar att via tillsyn, information och rådgivning bidra till en hållbar utveckling en-
ligt miljöbalken. 

Valfrihet och kvalitet 

Uppdrag/ärende 
Start- och slutda-
tum 

Status 

Politiskt satta kvalitetsmål ska ha samma 
vikt inom den kommunala organisationen 
som budget- och ekonomimål. 

2019-01-01 
 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Genomfört enligt plan i VP-arbete för 2020 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK   

Malin Jonsson SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 

OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 
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Ombudgetering av driftsanslag avseende bokslut år 2019 för 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för ombudgetering av budgetavvikelser får nämndernas 
verksamheter, med vissa undantag, ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets slut till 
kommande års budget. 

Drift 

För år 2019 redovisar nämnden ett resultat i nivå med budget. Ingen ombudgetering 
föreslås. 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd medges ingen ombudgetering av 2019 års 
utfall för driftsbudgeten.    

 

 

 

 

Ann-Charlotte Mann    Malin Jonsson 
Avdelningschef, verksamhetsstöd och utveckling  Controller 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK   
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Uppföljning av internkontrollplan per den 31 december 2019 för 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.  

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, 
lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och 
utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i 
delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.  

Nämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom 
upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.  

Nämndens egna kontrollmoment följs upp per helår och omfattar debitering av taxeintäkter, 
allvarliga avvikelser från kontorets rutiner samt kvalitetskontroll av utgående handlingar och 
tjänsteutlåtanden. 

Uppföljningen per år 2019 visar att rutinerna fungerar bra då inga felaktigheter framkommit 
vid granskningen. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns 
samlade uppföljning av internkontroll. 

Resultatet från uppföljningen av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens interna 
kontrollplan redovisas i rapporten Uppföljning av intern kontrollplan 2019. 
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Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
intern kontrollplan 2019 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del 
av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll. 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Mann    Malin Jonsson 
Avdelningschef, verksamhetsstöd och utveckling  Controller 
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Uppföljning av intern kontrollplan 
helår 2019 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna  
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. 
  
Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, 
lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning 
och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i 
delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 
  
Nämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom 
upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. 
  
Nämndens egna kontrollmoment omfattar: 

 Debitering av taxeintäkter 
 Allvarliga avvikelser från kontorets rutiner 
 Kvalitetskontroll av utgående handlingar och tjänsteutlåtanden 

  
Uppföljningen per år 2019 visar att rutinerna fungerar bra då inga felaktigheter  
framkommit vid granskningen. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2006 om reglemente för intern kontroll för Täby kommun. 
Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns 
en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
  
Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, 
lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning 
och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i 
delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 

Intern kontrollplan för 2019 

Redovisning av genomförda kontroller ska göras till nämnden och till kommunstyrelsen 
två gånger per år i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
  
Nämndens interna kontrollplan för verksamhetsår 2019 innehåller dels  
kommungemensamma kontroller och dels nämndspecifika kontroller. De  
kommungemensamma kontrollerna är: 
  
1. Upphandling 

 Kontroll av att direktupphandling över beloppet 100 tkr dokumenteras enligt  
kommunens riktlinjer 

 Kontroll av att inköp sker från kommunens befintliga leverantörsavtal 
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 Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd  
direktupphandlingsgräns för 2019 

  
2. Attestregler 

 Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i 
företag som kommunen anlitar 

 Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturor i kommunens elektroniska  
fakturahanteringssystem 

  
3. Personaladministrativa rutiner 

 Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs 
 Kontroll av att anställningsavtal upprättas enligt kommunens riktlinjer  

  
Utöver gemensamma kontroller har kommunstyrelsen uppdragit åt nämnderna att  
komplettera den interna kontrollplanen med minst två verksamhetsspecifika  
kontrollmoment, varav minst en kontroll ska avse intäkter. 
  
De nämndspecifika kontrollerna är: 
4. Kontroll av taxeintäkter. 
5. Kontroll av allvarliga avvikelser från kontorets rutiner. 
6. Kvalitetskontroll av utgående handlingar och tjänsteutlåtanden. 

Uppföljning 

Nedan redovisas resultaten av genomförda kontroller. 

Upphandling 

Kontroll av att direktupphandling över beloppet 100 tkr dokumenteras 

Kontroll har skett av inköp överstigande 100 tkr per leverantör under perioden november 
2018 till oktober 2019. Kontrollen genomförs en gång per år. Resultat visar att av 20 
granskade leverantörer saknades dokumentation eller avtal för fem (25%) av  
leverantörerna på övergripande nivå. Det innebär att kommunen i dessa fall inte följt  
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Jämfört med föregående års kontroll är det en 
förbättring, då saknades dokumentation eller avtal för åtta (40 %) av de granskade  
leverantörerna. Kontrollen visar ett fortsatt behov av information och utbildning inom  
inköps- och upphandlingsområdet. 
  
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd hade dokumentation och avtal med 
samtliga granskade leverantörer. 

Kontroll att inköp sker från våra befintliga leverantörsavtal 

Kontroll har skett genom stickprov att inköp skett från kommunens avtal under perioden 
november 2018 till oktober 2019. Kontrollen genomförs en gång per år. Resultat på  
kommunövergripande nivå visar att av 20 granskade inköp hade sex (30%) inköp gjorts 
utanför kommunens befintliga leverantörsavtal. Det innebär att kommunen i dessa fall 
inte följt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Jämfört med föregående års kontroll är 
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det ett något sämre resultat då fem (25 %) inköp hade gjorts utanför ramavtal. Resultatet 
visar att åtgärder och fortsatta utbildningsinsatser behövs under 2020. Det ska även  
göras en utökad stickprovskontroll. 
  
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds samtliga granskade inköp hade gjorts 
från kommunens befintliga leverantörsavtal. 

Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd            
direktupphandlingsgräns för 2019 

Kontroll har skett av samtliga leverantörer anlitade av Täby kommun under perioden  
november 2018 till oktober 2019, där det sammanlagda värdet per leverantör på  
kommunövergripande nivå överstiger tröskelvärdet för år 2019 (587 tkr). Resultatet på 
kommunövergripande nivå visar att av 368 granskade leverantörer saknades avtal för tre 
(1 %) leverantörer. Vilket innebär att kommunen i dessa fall inte följt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Resultatet visar en förbättring jämfört med uppföljningen 2018, då 
3 % av de granskade leverantörerna saknade avtal, men att åtgärder och fortsatta utbild-
ningsinsatser behövs under 2020. 
 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd hade avtal med samtliga granskade  
leverantörer. 

Attestrutiner 

Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i 
företag som kommunen anlitar 

Kontroll har skett på kommunövergripande nivå av 100 utvalda granskare och  
attestanter vid fyra olika tillfällen (100 vid varje granskningstillfälle) under 2019.  
Resultatet av granskningen visar inga avvikelser. 

Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturor i kommunens elektroniska       
fakturahanteringssystem 

Kontroll har skett av attesttidpunkt för leverantörsfakturor i kommunens elektroniska  
fakturahanteringssystem under perioden december 2018 till november 2019. Granskning 
har gjorts av vilka fakturor som blivit attesterade efter förfallodatumet. Resultatet på  
kommunövergripande nivå visar att av 70 817 fakturor hade 3 892 st (5 %) fakturor  
attesterats senare än förfallodatumet (fakturor som var under utredning är undantagna). 
  
Resultatet visar en förbättring jämfört med uppföljning per helår 2018, då 7 % av de 
granskade fakturorna var attesterade senare än förfallodatumet. 
  
Orsaken till resultatet är främst att fakturor har haft fel fakturaadress, att fel referens har 
angivits på fakturan eller att parterna inte är överens om fakturan innan förfallodatumet. 
Information och utbildning om hantering av leverantörsfakturor kommer att fortgå under 
2020. 
  
För Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fanns inga avvikelser, samtliga 
granskade fakturor var attesterade före förfallodatum. 
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Personaladministrativa rutiner 

Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs 

Kontroll har skett av att samtliga transaktioner för julgåvor, minnesgåvor och  
uppvaktning har följt kommunens riktlinjer. Resultatet av granskningen på  
kommunövergripande nivå visar att av totalt 378 granskade transaktioner hade 24 (6 %) 
transaktioner överskridit gränsbeloppet enligt kommunens interna riktlinjer, alternativt 
rymdes de inte inom ramen för uppvaktning. Merparten av avvikelserna avser gåvor där 
inköpet varit något högre än beloppsgränsen enligt kommunens interna riktlinjer. 
  
Det har skett en förbättring jämfört med föregående års kontroll då 15% av de granskade 
transaktionerna hade avvikelser. Information och utbildning om kommunens riktlinjer  
gällande uppvaktning och gåvor kommer att fortgå under 2020. 
  
För Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fanns inga avvikelser, samtliga 
granskade transaktioner följde kommunens riktlinjer. 

Kontroll av att anställningsavtal upprättas enligt kommunens riktlinjer 

Kontroll har skett av att anställningsavtal finns till inrapporterade anställningsuppgifter. 
Resultatet av granskningen på kommunövergripande nivå visar att av 259 granskade  
anställningsuppgifter saknades 17 (7 %) anställningsavtal. Vid genomgången av  
saknade anställningsavtal visade resultatet att avtalen var upprättade och  
undertecknade på korrekt sätt, men att de hade missats att skickas för arkivering i  
personalakten. Bristerna är åtgärdade. 
  
Det har skett en förbättring jämfört med föregående års kontroll då 11% av de granskade 
anställningsavtalen saknades, de informations- och utbildningsinsatser som sker  
regelbundet till både nyanställda och befintliga chefer kommer att fortsätta. 
  
För Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd var samtliga anställningsuppgifter 
rätt hanterade. 

Taxeintäkter 

Kontroll har genomförts av totalt 20 stickprovsvis avslutade ärenden från varje  
tillsynsinriktning på kontoret och av olika slag (anmälningar, tillståndsprövningar,  
inspektioner och/eller kontrollbesök m.m.) för att se om de fakturerats enligt gällande 
taxa. Inga avvikelser konstaterades. 

Allvarliga avvikelser från kontorets rutiner 

Detta är en stående punkt på dagordningen samt i minnesanteckningar för kontorets  
ledningsgruppsmöten för att fånga upp om några allvarliga avvikelser från kontorets  
rutiner ägt rum i tjänstemannaledet. Under 2019 hölls 19 ledningsgruppsmöten totalt. 
Inga avvikelser från kontorets rutiner konstaterades. 

Kvalitetskontroll av utgående handlingar och tjänsteutlåtanden 

En kvalitetskontroll med avseende på begriplighet, rättssäkerhet och enhetlighet har  
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utförts sticksprovsvis och omfattade ca 100 utgående handlingar av olika slag som  
söktes fram i kontorets samtliga ärendehanteringssystem och avsåg handlingar  
upprättade av alla under år 2019 anställda tjänstemän på kontoret. Inga avvikelser  
konstaterades. 



Meddelanden till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Sammanträdet den 18 mars 2020

Dnr: SRMH-2020-514

Handlingsnr Typ Status Datum Anteckning Avsändare
1 Information Inkommen 2020-03-02 Inbjudan till vårmöte Sveriges Miljökommuner
2 Skrivelse Inkommen 2020-03-10 Skrivelse om enskilda avlopp Föreningen VA-i-tiden
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