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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
 

Dag och tid Onsdagen den 15 december kl. 18.30  

Plats  SRMH, Kemistvägen 8, Täby 

Beslutande Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Övriga deltagare Ersättare och tjänstemän   
 

Dagordning 
 
Nr.        Ärende                                                                                      Bilaga       
 

1. Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning 
 
 

 

2. Muntlig information  

- Kajrenoveringar i Vaxholm 
Lars Lindqvist 
 

- Information om budgetuppföljning per november 2021 
Martin Rodell 
 

- Krögarmötet den 26 november 
Martin Rodell 

 
- Övrig information från kontoret 

Martin Rodell  
 

 
 
 

3.  Årsbudget för SRMH 2022 
 

Dnr: SRMH 2021-2517 
 

3:1 – 3:2 

4. Intern kontrollplan för SRMH 2022 
 

Dnr: SRMH 2021-2412 
 

4:1 

5. Tillsynsplaner och kontrollplan 2022 
 

Dnr: SRMH 2021-2518 
 

5:1 – 5:4 

6.  Yttrande över förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9), 
Vaxholm 
 

Dnr: SRMH 2021-2429 
 

6:1 – 6:3 

7.  Ansökan om serveringstillstånd för Brödernas Täby Park, Täby 
 

Dnr: SRMH 11.01-2021-115 

7:1 
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8.  Ansökan om tobakstillstånd för Direkten Roslagen, Täby 
 

Dnr: SRMH 20.01-2021-58 
 

8:1 

9. Redovisning av anmälningar och delegationsbeslut 
 

 

A. Anmälan: Flygvägs- och flygbullerkontroll Arlanda, kvartal 3 2021 
 

B. Ordförandebeslut: Yttrande över förslag till detaljplan för Hingsten 1, 
Täby 
 

C. Delegationsbeslut för tillståndsgruppen, 2021-10-01 – 2021-11-30 
 

D. Delegationsbeslut, Ecos 2, 2021-10-01 – 2021-11-30 
 

E. Beslut om sanktionsavgifter, Ecos 2, 2021-10-01 – 2021-11-30 
 

F. Beslut om vitesförelägganden, Ecos 2, 2021-10-01 – 2021-11-30 
 

9:1 - 9:7 

10. Meddelanden 
 
Dnr: SRMH 2021-13 

10:1 
 

11.  Övrigt  

 
 
Välkommen!    
 
 
Annica Nordgren Nina Svensson 
Ordförande Nämndsamordnare 
 
 

 
Information om sammanträdet 
 
Sammanträdet äger rum på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Samtliga deltagare 
förväntas delta fysiskt på plats. En jultallrik serveras innan sammanträdet.  
 
Vänligen meddela nämndsamordnare om du behöver anmäla förhinder eller om du har frågor 
inför sammanträdet. 

 
E-post: nina.svensson@taby.se  
Telefon: 076-644 63 29 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Controller 

Malin Jonsson 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

2021-12-15 

Årsbudget 2022 för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar godkänna årsbudget 

 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd enligt rapport daterad  

december . 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan  med budget för år 
. Enligt fullmäktiges beslut uppgår Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnds (SRMH) budget till ,  mnkr . Med utgångspunkt från 
verksamhetsplan  har förslag till årsbudget för SRMH utarbetats. I övrigt 
gäller kommunfullmäktiges styrning av SRMH:s verksamhet med de mål och 
uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.  

SRMH:s budget för  innebär en nettokostnadsminskning med ,  mnkr 
( ,  %) jämfört med . De generella uppräkningarna i årsbudget  ger 
kompensation för löneökningar samt uppräkning av hyror och OH-kostnader. 

Fördelning per verksamhet framgår av rapport årsbudget  för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.  

Ann- Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

 

Tjänsteutlåtande 
2021-12-02 
Dnr 2021-2517 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2021-12-02 
Dnr 2021-2517 
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Malin Jonsson 

Controller 

Bilagor 

Rapport - Årsbudget  för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

 

 



 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Controllerenheten 

Malin Jonsson 

Årsbudget 2022 för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds ansvar och 
uppgifter 

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemensamma 

nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun är 

värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsutövning 

som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livsmedelslagen, 

strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om 

tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 

lagen om sprängämnesprekursorer. 

 

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan  med budget för år . 

Enligt fullmäktiges beslut uppgår Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 

budget för Täby till ,  mnkr . Med utgångspunkt från verksamhetsplan  

har förslag till årsbudget för SRMH utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges 

styrning av SRMH:s verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av 

verksamhetsplanen. 

SRMH:s budget för Täby  innebär en nettokostnadsminskning med ,  mnkr 

( , %) jämfört med . 

SRMH Budget Budget Förändring 

(mnkr) 2021 2022 mnkr % 

Intäkter 20,5 21,6   

Kostnader -27,5 -27,5     

Nettokostnader -6,94 -5,98 -0,97 13,9% 

 

Rapport 
2021-12-01 
Dnr 2021-2517 
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Täby kommun | Årsbudget 2022 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd | Dnr 2021-2517 | 2021-12-01 

Driftbudget 

Fördelningen av SRMH:s nettokostnader för Täby framgår av tabellen nedan. De 

generella uppräkningarna i budget  ger kompensation för löneökningar samt 

uppräkning av hyror och OH-kostnader. Den tillfälliga ramökningen inför budget , 

på grund av hyresökning, har tagits bort i budget . Kostnaden för den ökade 

hyreskostnaden har arbetats in i budget  genom ökade intäkter. I och med att 

SRMH:s ram har sänkts  har även ersättningen från Vaxholm sänkt med 

motsvarande. 

Nettobudgeten för den tillsyn och övrig handläggning som görs för Norrtäljes, 

Vallentunas och Lidingös räkning är noll. Livsmedelskontrollen i Norrtälje finansieras 

genom avtalsenlig ersättning från Norrtälje kommun samt med taxeintäkter. 

Taxeintäkterna från prövning och kontroll av serveringsställen, 

tobaksförsäljningsställen och detaljhandel med läkemedel ska täcka kostnaderna för 

handläggning och tillsyn inom tillståndsgruppens område fullt ut. 

Även  får varje verksamhet bära sin egen del av hela SRMH:s 

verksamhetskostnader genom en intern overhead-kostnad till SRMH övergripande. En 

omfördelning av dessa OH-kostnader har gjorts mellan livsmedel SRMH och 

hälsoskydd. 

 

SRMH Budget Budget Förändring 

(mnkr) 2021 2022 mnkr % 

SRMH övergripande -0,79 -0,65   

Miljöskydd -2,72 -2,75   

Livsmedel SRMH -2,85 -0,75   

Livsmedel Norrtälje 0,00 0,00   

Hälsoskydd -0,58 -1,83   

Tillståndsenh. Täby-Vaxholm 0,00 0,00   

Tillståndsenheten Norrtälje 0,00 0,00   

Tillståndsenheten Vallentuna 0,00 0,00   

Tillståndsenheten Lidingö 0,00 0,00     

Nettokostnader -6,94 -5,98 -0,97 13,9% 
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Täby kommun | Årsbudget 2022 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd | Dnr 2021-2517 | 2021-12-01 

Nedan redovisas Vaxholms budget för  

 

SRMH Budget Budget Förändring 

(mnkr) 2021 2022 mnkr % 

SRMH Vaxholm -1,96 -1,85   

Tillståndsenheten Vaxholm 0,00 0,00     

Nettokostnader -1,96 -1,85 -0,11 5,7% 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Controller 

Malin Jonsson 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

2021-12-15 

Intern kontrollplan 2022 för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta förslag till intern 

kontrollplan  enligt tjänsteutlåtande daterat den  november . 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll 

upprätthålls i Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. 

I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Södra 

Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har ansvar för den interna kontrollen 

inom nämndens verksamhetsområde. Den interna kontrollplanens 

granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och 

konsekvensanalys. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag till 

intern kontrollplan  omfattar följande riskområden: 

 Upphandling 
 Delegationsordning 
 Tydlighet och lagrum 
 Taxor 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den  oktober  om policy för intern 

kontroll. Policyn fastslår att 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.  

 

Tjänsteutlåtande 
2021-11-09 
Dnr SRMH 2021-2412 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2021-11-09 
Dnr SRMH 2021-2412 
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Policyn fastslår att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att en 
risk- och konsekvensanalys genomförs för den egna verksamheten.  

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt 

och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att 

ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas 

bästa. 

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt 

från en risk- och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort 

bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen 

följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det 

kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder. Den 

interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och 

helårsrapporteringen. Nämnden ska även rapportera arbetet med den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen. Uppföljning och utvärdering av 

verksamheternas mål är också en del av den interna kontrollen som görs i 

delårsrapport och årsredovisning. 

Intern kontrollplan för Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd år  

Upphandling (kommungemensamt kontrollområde): 

Risk Kontroll 

Att dokumentationsplikten inte följs 
vid direktupphandling 

Kontroll av att dokumentationsplikten följs vid 
direktupphandlingar som överstiger   tkr 
(kontrolleras årligen). 

Att inköp görs av leverantörer som 
inte upphandlats 

Kontroll av att inköp sker från korrekt 
upphandlade leverantörsavtal (kontrolleras per 
delår och helår). 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds identifierade risker: 

Risk Kontroll 

Att beslut inte följer 
delegationsordningen 

Kontroll av olika ärendetyper, via stickprov. 

Att beslut inte är tydliga och hänvisar 
till korrekt lagrum 

Kontroll av olika beslut, via stickprov. 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2021-11-09 
Dnr SRMH 2021-2412 
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Risk Kontroll 

att ärenden inte faktureras enligt 
korrekt taxa 

Kontroll av fakturor, via stickprov. 

 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
 

Malin Jonsson 

Controller 

 



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 2021-2586 2021-12-06 
 
  

Martin Rodell 
Miljö- och hälsoskyddschef 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

 

Tillsynsplaner och kontrollplan för Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnds tillsyns- och kontrollområden.  

Förslag till beslut  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta följande som 
sina egna tillsyns- och kontrollplaner:  

 Tillsynsplan 2022 om miljöbalkstillsyn i Täby+Vaxholm  
 Det i kontrollplan 2022-2024 om livsmedelskontroll i Täby+Vaxholm  
 Tillsynsplan 2022 om tillståndsgruppens tillsyn i Täby+Vaxholm  

 

Nämnden beslutar också att notera följande information till protokollet: 

 Den del av kontrollplan 2022-2024 för livsmedelskontrollen som avser 
Norrtälje och som fastställs via bygg- och miljönämnden i Norrtälje.  

 

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) bedriver tillsyn dels 
genom att två kommuner(Täby och Vaxholm) har gemensam nämnd och dels 
genom  samverkansavtal med ytterligare 3 kommuner(Norrtälje, Lidingö och 
Vallentuna). Det innebär i praktiken att behöva hantera flera tillsyns- och 
kontrollplaner för 2022. Tillsyns- och kontrollplanerna grundas på 
behovsanalyser som gjorts för respektive tillsynsområde. Sedan 2018 lyfts 
detta till nämnden som en samlad beskrivning i ett och samma ärende. Det i 
syfte att ge ännu bättre översikt, ökad tydlighet och en helhetsbild av all den 
tillsyn- och kontroll som avses hanteras under kommande år inom hela SRMH.  

Beskrivning av ärendet 

Tillsyns- och kontrollplaner är verktyg som möjliggör en effektivare tillsyn, tydliggör 
prioriteringar samt styr upp tillsynen både i tid och inriktning. De utgör även  
grunden för att löpande under kommande år kunna följa upp tillsynen och 
visualisera resultat utifrån bl.a. antal utförda insatser i relation till målen för 
helåret. Syftet med att upprätta tillsyns- och kontrollplaner är även  att öka 
förutsättningarna för att tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och ge 
mindre utrymme för utebliven eller otillräcklig tillsyn samt bidra till ökad 
kostnadseffektivitet. 
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Dnr: SRMH 2021-2586 

Tillsyn och Covid-19   

Att planera tillsynsarbetet inför 2022 givet rådande pandemiläge är givetvis 
en utmaning. Vi vet inte hur Covid-19 kommer påverka oss under 2022.  
Covid-19 har haft stor påverkan på kontorets arbete under 2021 med 
anpassade arbetssätt samt fortsatt arbete med nya tillsynsområden och en 
del tillsyn har behövt skjutas upp. Ett fortsatt omställningsarbete har gjorts 
för att hitta delvis nya sätt att bedriva den tillsyn kontoret planerat att 
genomföra när det har behövts. 

Hur pandemin kommer påverka kontorets arbete under 2022 vet vi inte. De 
kontroll- och tillsynsplaner som tagits fram är dock grunden vi har att utgå 
från. Givet hur året utvecklar sig från vi anpassa arbetet därefter.  

 

 

Martin Rodell 

Miljö- och hälsoskyddschef 

 

Bilagor:  1. Tillsynsplan 2022 miljöbalken 
  2. Kontrollplan 2022-2024 livsmedelskontroll 
  3. Tillsynsplan 2022 tillstånd 
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Tillsynsplan miljöbalken 2022 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut i nämnden:, Dnr: SRMH  
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Tillsynsplan miljöbalken 2022 
Inledning 
Enligt § 7 i ”Förordning 1998:900 om tillsyn enligt miljöbalken” ska 
tillsynsmyndigheten utreda tillsynsbehovet inom sitt ansvarsområde, föra 
register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn och för 
varje verksamhetsår upprätta en plan som baseras på utredningen och 
verksamhetsregistren. Tillsynsmyndigheten ska också regelbundet följa 
upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 

 

Behovsutredning 
En omfattande uppdatering av behovsutredningen för miljöbalksområdet 
har utförts 2021. I behovsutredningen har tillsynen delats in i följande fyra 
kategorier (enligt förslag från Sveriges kommuner och landsting): Styrd 
tillsyn (tydliga tillsynskrav i lagstiftningen), Behovsprioriterad tillsyn 
(verksamheter som inte är anmälnings-, tillståndspliktiga), Händelsestyrd 
tillsyn (inkommande ärenden), Skattefinansierad tillsyn (tillsyn där avgifter 
inte kan tas ut). Tillsynsbehovet i utredningen utgår från de nationella 
miljökvalitetsmålen.  

 

Resursbehov 
Resursbehov 2022 totalt inom miljöbalksområdet beräknas till 11035 
timmar. Planerade tillgängliga resurser beräknas till 10948 timmar (en 
heltidsanställd årsarbetskraft motsvarar 1100 timmar).  

 

Resursbehov per tillsynsområde 

Tillsynsområde Resursbehov 2022 (timmar) 
Enskilt VA 2205  
Hälsoskydd 2805 
Miljöfarliga verksamheter 2235  
Förorenade områden 2759 
Köldmedia 500 
Kemikalietillsyn 135 
Avfall 100 
Arbete i vatten  36 
Cisterner 35 
Naturskydd 35 
Övrigt 190 
Summa totalt miljöbalken 11035 
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Planerad tillsyn 2022 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov 
timmar  

Enskilt VA Råd och information – enskilt avlopp 100 

Enskilt VA Råd och information – enskild vattentäkt 50 

Enskilt VA Tillsyn enskilda avlopp 440 

Enskilt VA Uppföljning av tillsyn enskilda avlopp 440 

Enskilt VA Tillsyn minireningsverk 200 

Enskilt VA Förbudsärenden 300 

Enskilt VA Anmälan om ändring av tillstånd 40 

Enskilt VA Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 500 

Enskilt VA Ansökan om dispens 20 

Enskilt VA Ansökan om tillstånd för bergborrad vattentäkt 15 

Enskilt VA Remisser/Info bygglov VA 100 

 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Hälsoskydd Rådgivning, förfrågning som inte blir ärenden 20 

Hälsoskydd Bostadsklagomål - obefogade 500 

Hälsoskydd Bostadsklagomål 200 

Hälsoskydd Legionella  50 

Hälsoskydd Uppföljning 400 

Hälsoskydd Rapportering till Länsstyrelsen m.m 20 

Hälsoskydd Info till djurägare med djur som har smittsam sjukdom 20 

Hälsoskydd Radon i flerbostadshus - uppföljning 200 

Hälsoskydd Idrott och liknande 150 

Hälsoskydd Vård och hälsa 300 

Hälsoskydd Utbildningsverksamhet och liknande 530 

Hälsoskydd Skönhetsvård och liknande 250 

Hälsoskydd Prövning 38 § fomh 125 

Hälsoskydd Internyttrande serveringstillstånd 40 

 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Miljöfarliga 
verksamheter 

Inventering av miljöfarliga verksamheter 200 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Råd och information – miljöfarliga verksamheter 140 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Övrig inrapportering (Käppala, KEMI) 
 

30 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Luftvårdsförbundet 
 

50 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Svealands kustvattenvårdsförbund 
 

10 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Råd och information - Värmepump 
 

50 
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Miljöfarliga 
verksamheter 

Avfall 
 

15 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Fordonsservice och drivmedelshantering 
 

400 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Förbrukning av organiska lösningsmedel 
 

75 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla 
 

60 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Gummi och plastvaror 
 

12 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Hamnar och flygplatser 
 

150 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Hälso- och sjukvård 
 

0 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Jordbruk 
 

50 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Kemiska produkter 
 

10 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Metallbearbetning 36 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Mineraliska produkter 7 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Rening av avloppsvatten 40 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar 20 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Övriga miljöfarliga verksamheter 0 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Uppföljningar 400 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Projekt - Konstgräsplaner 40 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Prövning av anmälan C-verksamheter 50 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Värmepump 270 

Miljöfarliga 
verksamheter 

Länshållningsvatten 120 

 

 

Område Bransch/Beskrivning 
 

Förorenade 
områden  Handlingsplan förorenade områden 790 
Förorenade 
områden  Upprätta GIS-skikt – MIFO, kvalitetssäkring 40 
Förorenade 
områden  Råd och information - FOM 120 
Förorenade 
områden  Utvecklingsarbete 305 
Förorenade 
områden  Rapportering till Länsstyrelsen - EBH 30 
Förorenade 
områden  Olyckor och utsläpp 95 
Förorenade 
områden  PCB-tillsyn 20 
Förorenade 
områden  Provtagningsplaner 160 
Förorenade 
områden  Tillsyn deponier 80 
Förorenade 
områden  Inventering 40 
Förorenade 
områden  Tillsyn FOM 220 
Förorenade 
områden  Sanering tandläkarmottagningar 12 
Förorenade 
områden  Sediment 100 
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Förorenade 
områden  MIFO-klassificeringar 160 
Förorenade 
områden  Underrättelse om påträffad förorening 42 
Förorenade 
områden  Anmälan efterbehandlingsåtgärd 545 

 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Köldmedia Råd och information 20 

Köldmedia Handläggning av kontrollrapporter 400 

Köldmedia Handläggning av MSA 80 
 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

 
Kemikalietillsyn Kemikalieinfo till ungdomar i skolorna 

60 

 
Kemikalietillsyn Växtskyddsmedel/biocider 

75 

 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Avfall Råd och information - avfall 10 

Avfall Klagomål inkl nedskräpning 40 

Avfall Prövning av undantag från renhållningsordningen  10 

Avfall Eget omhändertagande (matavfall) 20 

Avfall Eget omhändertagande (latrin, slam) 
 

20 

 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Arbete i vatten Arbeten i vatten-Handläggningar av anm, muddermassor 2 

Arbete i vatten Rådgivning, förfrågning som inte blir ärenden 10 

Arbete i vatten Remisser - Länsstyrelsen 24 
 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Cisterner Råd och information 10 

Cisterner Cisterner-Handläggning av anmälningar/avanmälningar 25 
 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Naturskydd Rådgivning, förfrågning som inte blir ärenden 20 

 Kullöns naturreservat 5 

 Anmälningar 10 
 

Område Bransch/Beskrivning Resursbehov  

Övrigt Bygglov  40 

Övrigt Detalj- och översiktsplanearbete  150 

 

 

Uppföljning 
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Tillsynen följs upp varje kvartal.
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Operativ kontrollmyndighet 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Täby kommun och Vaxholm stad 

samt 

Bygg- och miljönämnden 

Norrtälje kommun 

Beslut i nämnden SRMHN: § XX/21, 2021-12-15, Dnr: SRMH 2021-XXXX 
Beslut i nämnden BoM: § XX/21 , 2021-12-09, Dnr. BMN 2021-605 

  

  



2(24)

Innehåll 

Sammanfattning ............................................................................................................4 

Mål för myndigheterna i livsmedelskedjan .................................................................6 

Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan ........................................6 
Nationella övergripande mål ...............................................................................................6 
Gemensamma effektmål .....................................................................................................6 
Operativa mål ......................................................................................................................7 
Operativa förutsättningar för effektiv kontroll ......................................................................7 

Täby kommuns mål för SRMH:s livsmedelskontroll ...........................................................7 
Inriktningsmål ......................................................................................................................7 
Nämndmål ...........................................................................................................................7 
Indikator och indikatorvärde ................................................................................................7 

Norrtälje kommuns mål för livsmedelskontroll ....................................................................8 
Inriktningsmål ......................................................................................................................8 
Nämndmål ...........................................................................................................................8 
Indikator och målvärde ........................................................................................................8 

Livsmedelsgruppens mål ...................................................................................................8 
Inriktningsmål ......................................................................................................................8 
Strategiska mål ...................................................................................................................8 

Livsmedelsgruppens övriga nyckeltal ................................................................................9 

Ansvarsfördelning inom livsmedelskontrollen ..........................................................9 

Behörig central myndighet .................................................................................................9 

Behörig myndighet för kontrollen .....................................................................................10 

Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna ....................................................10 

Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten ........................................................11 

Samordning .................................................................................................................11 

Samordning mellan behöriga myndigheter ......................................................................11 

Samordning inom behöriga myndigheter .........................................................................11 

Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen ....................................................12 

Befogenheter och resurser för kontrollen ................................................................12 

Kontrollmyndighetens befogenheter ................................................................................12 

Bisysslor och jäv ..............................................................................................................12 

Kontrollpersonal och utrustning ........................................................................................12 
Personal, resursinventering ..............................................................................................12 
Utrusning ...........................................................................................................................13 



3(24)

Finansiering av kontrollen ................................................................................................13 

Kompetenskrav och utbildning .........................................................................................14 

Organisation och utförande av kontrollen ................................................................14 

Registrering av kontrollobjekt ...........................................................................................14 

Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll ...............................................15 

Rutiner för utförande av kontroll .......................................................................................15 

Provtagning och analys ....................................................................................................16 

Rapportering av kontrollresultat .......................................................................................16 

Öppenhet i kontrollen .......................................................................................................16 

Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen ........................17 

Uppföljning och utvärdering av kontrollen ...............................................................18 

Uppföljning .......................................................................................................................18 
Konsekvensbeskrivning ....................................................................................................18 

Revisioner ........................................................................................................................18 

Verifiering .........................................................................................................................19 

Utvärdering .......................................................................................................................19 

Beredskap ....................................................................................................................20 

Flerårig kontrollplan ....................................................................................................21 

Bilaga 1 – SRMHs anpassade plan för de nationella operativa mål 2020-2022 .....22 

 

  



4(24)

Sammanfattning 

Den här kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 
Kraven finns bland annat i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel.  

I Täby kommun, Vaxholm stad och sedan 1 januari 2018 även Norrtälje kommun är det 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) som utför den offentliga 
kontrollen av livsmedel och animaliska biprodukter.  

Sammantaget omfattar kontrollen 1 361 st livsmedelsanläggningar inklusive 
dricksvattenanläggningar (565 i Täby-Vaxholm + 796 i Norrtälje varav dessa är 170 
vattenanläggningar) som åligger de kommunala myndigheternas nämnder. 

Kontrollen baseras på riskklassningen av livsmedelsanläggningarna och utförs enligt 
Livsmedelsverkets vägledningar och nämndens riktlinjer. Resursbehovet för 
kontrollåret 2022 är 8 115 timmar för livsmedelskontroll och 2 030 timmar för 
dricksvattenkontroll. 

För år 2023 beräknas resursbehovet öka till ca 11 000 timmar mot bakgrund av att 
samtliga anläggningar då ska klassas om, enligt den nya riskklassningsmodellen som 
kommer. Resursbehovet för år 2024 är därför väldigt svårt att förutspå. 

En årsarbetskraft beräknas motsvara 1 100 timmar tillgänglig tid. Resurser inför 2022 
års kontroll av livsmedel och dricksvatten (utom enskilda vattentäkter) utgörs av 8 239 
timmar för livsmedelskontroll och 2 090 timmar för dricksvattenkontroll fördelat på 11 
st livsmedelsinspektörer och en gruppchef. 

Planen innebär i korthet att alla anläggningar med 4 timmars årlig kontrolltid eller mer 
kontrolleras minst en gång per år. Anläggningar med 2-3,5 kontrolltimmar kontrolleras 
vartannat och de med 0,5-1,5 tim kontrolleras vart tredje år. Det innebär att 659 st (310 
st i Täby-Vaxholm + 446 st i Norrtälje) livsmedels- och dricksvattenanläggningar ska 
kontrolleras under år 2022. Utöver det tillkommer kontroll av anläggningar som startar 
under året eller som byter ägare, som varje år uppgår till ca 170 stycken (80+90). 

Livsmedelskontrollen utförs till viss del genom projekt som initieras av 
Miljösamverkan Stockholms Län eller Livsmedelsverket samt projekt som vi bygger 
upp själva. Fokusområden som kontrolleras varierar för varje år och under en 5 
årsperiod ska alla för anläggningen relevanta lagstiftningsområden varit aktuella för 
kontroll.  
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Mål för myndigheterna i livsmedelskedjan 

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. 
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 

 Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten. Informationen om 
livsmedlen är enkel och korrekt.  

 De livsmedelsproducerande växterna och djuren utgör inte någon allvarlig 
smittorisk. 

 Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd och service. 

 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. 

Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan 

Nationella övergripande mål 
 Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade 

och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel 
och korrekt. 

 De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon 
allvarlig smittorisk. 

 Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med 
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. 

 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap. 

Gemensamma effektmål 
Effektmålen utgår från fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, 
kemiska risker och information i livsmedelskedjan. 

 För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av 
kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. 

 Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, 
listeria, ehec/vtec och norovirus. 

 Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCB), 
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

 Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan 
säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 
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Operativa mål 
De operativa målen 2020 – 2022 (se bilaga 1) fokuserar på den kontroll som rör 
livsmedel som är baslivsmedel, som konsumeras av känsliga grupper som barn och 
äldre eller som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem. 

Operativa förutsättningar för effektiv kontroll 
 Myndighetsmålen beskriver vissa operativa förutsättningar för en fungerande 

livsmedelskontroll. 

 Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen inom sitt område 
för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning. 

 Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största 
hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för 
konsumenterna. 

 Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och 
bedöma dess risker. 

 Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för 
att upptäcka avvikelser inom de områden man kontrollerar. 

 Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de 
avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer sedan 
upp (verifierar) att avvikelser åtgärdas. 

Täby kommuns mål för SRMH:s livsmedelskontroll 

Inriktningsmål 
 Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby 

Nämndmål 
 God lagefterlevnad ska uppnås 

Indikator och indikatorvärde 
 Andel föreläggande med vite, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll ska 

vara högst 5 % 
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Norrtälje kommuns mål för livsmedelskontroll 

Inriktningsmål 
 Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun- i både vardag och kris.  

 Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal 
organisation- som sätter invånarna först. 

Nämndmål 
 Alla invånare ska ha rätt att få säkra livsmedel inklusive dricksvatten och att 

informationen om livsmedlen inte är vilseledande. 

Indikator och målvärde 
 Kontrollfrekvens (andel kontrollerade verksamheter enligt kontrollplanen) 

Målvärde 100 %  

 NKI ligger på över 3,48 

Livsmedelsgruppens mål 

Inriktningsmål 
 Alla led i kedjan och alla relevanta krav i lagstiftningen kontrolleras regelbundet 

med avseende på säkerhet och redlighet 

 Kontrollen är riskbaserad, både när det gäller säkerhet och redlighet 

 Avvikelser ska förebyggas och upptäckas 

 Konstaterade avvikelser ska följas upp för att säkerställa att bristerna har 
åtgärdats  

 Vid behov fattas beslut om sanktioner för att säkerställa att brister åtgärdas 

Strategiska mål 
 Varje år upprättas en kontrollplan för livsmedelskontrollen som följs upp flera 

gånger under kontrollåret. 

 Kontrollen är riskbaserad och de anläggningarna med 4 timmars kontrolltid 
eller mer får kontroll varje år. 

 Avvikelser vid kontroll följs upp och vid behov (uppenbar risk) används 
sanktioner såsom föreläggande, förbud, omhändertagande och/eller stängning. 
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Livsmedelsgruppens övriga nyckeltal 

 100 % av planerad kontrolltid enligt SRMH:s detaljplanering ska genomföras  

 Andel oanmälda kontroller ska vara mer än 60 % (gäller inte 
dricksvattenkontroll) 

 Andel föreläggande, stängning/totalantal kontroller    

 Antalet beslut om sanktionsavgift 

 Antal klagomål  

 Antal timmar för uppföljande kontroll 

 Antal RASFF 

 Antal registreringar 

Ansvarsfördelning inom livsmedelskontrollen 
Laghänvisning: Artikel 4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. 

Behörig central myndighet 

Den centrala kontrollmyndigheten är, enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813), 
Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets uppgift är att i konsumenternas intresse arbeta 
för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. 
Livsmedelsverket ska även: 

1. utarbeta regler inom livsmedelsområdet, 

2. utöva offentlig kontroll enligt livsmedelslagen samt leda och samordna 
livsmedelskontrollen, 

3. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet, 

4. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda krav 
som mottagarlandet kan ställa, 

5. bedriva undersökningar om livsmedel och matvanor samt utföra analyser, 
utveckla metoder och utföra riskvärderingar på livsmedelsområdet, 

6. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde, 

7. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelskedjan om 
gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på 
livsmedelsområdet,  
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8. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt, 

9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning, 

10. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet, samt 

11. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra 
medvetna val avseende hälsosam och säker mat. 

Dessutom har Livsmedelsverket ansvar för samordning av dricksvattenfrågor samt 
planering av kris- och beredskapsplaner avseende dricksvatten- och 
livsmedelsförsörjning. 

Jordbruksverket är också en central kontrollmyndighet, enligt ”Lag (2006:805) om 
foder och animaliska biprodukter”. Jordbruksverkets uppgifter är att 

1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djuren i människans vård 

2. förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i människans vård, 

3. säkerställa ett gott djurskydd, 

4. för sin del av livsmedelskedjan (primärproduktion) verka för säkra livsmedel 
och konsumenthänsyn. 

Behörig myndighet för kontrollen 

De behöriga kontrollmyndigheterna för livsmedelskontroll (undantaget 
primärproducenter) i Täby, Vaxholm och Norrtälje är Livsmedelsverket, Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMHN) samt Bygg-och miljönämnden 
Norrtälje (BMN), enligt 11 § Livsmedelslagen (2006:804). 

Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna 

Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskriver Sveriges 
kontrollorganisation och ansvarsfördelning mellan myndigheter. 

Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas 
enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813) mellan Livsmedelsverket, 
länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna. Av  

23 § framgår det vilken myndighet som prövar frågor om godkännande och registrering 
av livsmedelsanläggningar och enligt 25 § i nämnda förordning ska den myndighet som 
prövar godkännandet av en anläggning eller registrerar anläggningen utöva kontrollen 
över verksamheten i anläggningen. 
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Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten 

SRMH har en delegationsordning för Täby och Vaxholm, Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 2019-12-11, § 85/19. Delegering från Norrtälje Bygg- och 
miljönämnd till SRMH finns i 2019-03-07, § 30 och vidaredelegationen till handläggare 
och gruppchef beslutades 2019-12-19 av miljö- och hälsoskyddschef. 
Delegationsordningen granskas varje år och revideras vid behov. 

Samordning 
Laghänvisning: Artikel 27.4 och 27.5 förordning (EG) 834/2007, Artikel 4.2, 5.5 och 28.1 

förordning (EU) 2017/625 

Samordning mellan behöriga myndigheter 

Samordning mellan behöriga myndigheter, som t.ex. Livsmedelsverket, 
Jordbruksverket, Läkemedelsverket, Smittskydd Stockholm och Länsstyrelsen sker 
regelbundet och vid behov. Dessutom sker samordning mellan Stockholms läns 
kommuner genom Miljösamverkan Stockholms Län.  

Livsmedelsinspektörerna har regelbundet möten tillsammans med flera 
norrortskommuner (Österåker, Danderyd och Vallentuna). Där diskuteras bl.a. 
samsynsfrågor för att få likvärdig bedömning vid livsmedelskontroll. Norrvattens 
kommuner samverkar avseende de kommunala dricksvattennäten. 

Några av livsmedelsinspektörer ges tillfälle att medverka vid den årliga Nationella 
kontrollkonferensen. 

Samordning inom behöriga myndigheter 

De handläggare som ansvarar för livsmedelskontroll inom SRMH har varje vecka 
möten där bl.a. aktuella ärenden och frågeställningar inom livsmedelskontrollen, 
klagomål från livsmedelsanläggningar och övriga samordningsfrågor diskuteras. När 
det gäller smittskyddsfrågor sker samverkan med hälsoskyddsgruppen. Viss samverkan 
sker även med tillståndsenheten (alkohol, tobak m.m.). 
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Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen 

För närvarande är det enbart inom området ekologisk produktion och ekologiska 
livsmedel som uppgifter i den offentliga kontrollen är delegerade till särskilda 
kontrollorgan. Delegering sker i enlighet med art. 27.4 och 27.5 i förordning (EG) nr 
834/2007 med hänvisning till art. 29 i förordning (EU) 2017/625. artikel 28 i 
förordning (EU) 2017/625. 

Befogenheter och resurser för kontrollen 
Laghänvisning: Artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 

Kontrollmyndighetens befogenheter 

Enligt 11 § Livsmedelslagen (2006:804) ska offentlig livsmedelskontroll utövas av 
Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna. En 
kommuns uppgift skall fullgöras av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Kontrollmyndigheten har, enligt 20 § Livsmedelslagen (2006:804), rätt att få tillträde 
till lokaler tillhörande en livsmedelsanläggning samt rätt att begära in de handlingar 
som krävs för livsmedelskontrollen. Enligt förordning ((EU) 2017/625 artikel 138.1 har 
myndigheten rätt att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad. 

Bisysslor och jäv 

Det finns i Täby kommun riktlinjer för anställdas bisysslor och SRMHN har upprättat 
en rutin för att förebygga jäv. För att säkerställa opartiskhet på alla nivåer enligt artikel 
5.1b förordning (EU) 2017/625. En av åtgärderna för att undvika intressekonflikt (jäv) 
är att vi regelbundet byter inspektör för anläggningarna. 

Kontrollpersonal och utrustning 

Personal, resursinventering 
Enligt behovsutredning avseende livsmedelskontroll uppskattas behovet för år 2022 till 
ca 8 115 timmar för livsmedelskontroll. Varav ca 3 695 timmar går till 
livsmedelskontroll i Täby-Vaxholm och 4 420 timmar i Norrtälje.  

I Täby/Vaxholm finns endast 12 dricksvattenanläggningar jämfört med Norrtälje som 
har 158 st. Därför räknar vi ihop alla tre kommunerna avseende dricksvatten. 
Resursbehovet för dricksvattenkontroll inom alla tre kommuner beräknas vara 
sammanlagt 2030 timmar för år 2022.  
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För åren 2023 uppskattas behovet för livsmedelskontroll öka till sammanlagt ca 10 000 
timmar samt för dricksvattenkontroll ca 2 400 timmar. För år 2024 är behovet väldigt 
svårt att förutspå då vi får både ny riskklassning och nytt dricksvattendirektiv som 
kommer medföra ändrade arbetssätt.  

SRMH har 11 st inspektörer samt en gruppchef som arbetar med livsmedels- och/eller 
dricksvattenkontroll. Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer under år 2021 att 
avsätta ca 10 200 timmar fördelat på 12 personer (1 årsarbetskraft = 1 100 tim) att 
arbeta med livsmedelskontroll. För dricksvattenkontrollen är motsvarande siffra ca 2 
090 timmar och 4 inspektörer. 

Utrusning 
De totalt ca 34 handläggarna på kontoret har tillgång till 4 st. tjänstebilar. Vid behov 
finns möjlighet att utöka antalet bilar. 

Till livsmedelskontrollen har kontoret termometrar för temperaturkontroll, ATP-
mätare för rengöringskontroll, skyddskläder i form av rock, mössa och skoskydd samt 
utrymme för kyl- och frysförvaring av livsmedelsprover. 

Kontorets stationära termometer skickas på kalibrering 1 g/år till Pentronic. Kontorets 
termometrar, som används vid kontroll av livsmedelsanläggningarna, kontrolleras mot 
den fasta termometern 4 ggr/år. 

För förvaring av omhändertagna livsmedel finns en kyl och en frys på SRMH:s kontor. 
Vid större mängder kontaktas Bring som kan ombesörja både transport och hyra av 
lagerutrymme på en kyl/frysanläggning. I första hand väljs dock alltid att lägga ett 
saluförbud och förhindra utsläppande på marknaden, genom att dokumentera antal 
förpackningar och/eller genom att tejpa runt livsmedelspartiet. 

Finansiering av kontrollen 

Livsmedelskontrollen finansieras med årliga kontrollavgifter som tas ut från 
livsmedelsföretagen. Avgiftens storlek baseras på anläggningens kontrollbehov och 
kontrollmyndighetens fastställda timtaxa. I de fall där uppföljande kontroll utförs tas 
extra kontrollavgift ut, utöver den årliga avgiften. Vilka avgifter som får tas ut regleras i 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (träde i kraft den 1 
april 2021). 

Timtaxan har beräknats enligt SKL:s vägledning och baseras på kriterierna enligt bilaga 
IV i förordning (EU) 2017/625. 
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Ny riskklassningsmodell är på väg att börja gälla från år 2024 och efterhandsdebitering 
måste införas senast år 2024 enligt förordning (2021:176) om av¬gifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-produkter. Fram tills detta införs baserar vi 
uttaget av årliga avgifter på övergångsbestämmelserna som hänvisar till föreskriften 
(LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering. 

Kompetenskrav och utbildning  

Samtliga livsmedelsinspektörer har grundläggande utbildning i 
livsmedelslagstiftningen. De flesta även fördjupande utbildning inom olika områden. 
Vid nyanställning ställs krav på bl.a. utbildning på högskolenivå och grundutbildning i 
livsmedelshygien samt kunskap om livsmedelslagstiftningen. 

Under år 2020 har flertalet av inspektörerna gått Livsmedelsverkets kurs om God 
kontrollsed och kontrollprocessen. Övriga genomgångna kurser och utbildningar finns 
beskrivna i SRMH:s samlade utbildningsdokument för samtliga handläggare. 

Utbildningsplanen för livsmedelsinspektörerna är att delta i relevanta utbildningsdagar 
som anordnas av Livsmedelsverket och hos andra aktörer. Kompetensen avseende de 
olika specialområdena ska finnas inom livsmedelsgruppen. Det innebär att alla 
inspektörer får vissa utbildningar, medan andra mer specialiserade kurser fördelas på 
färre personer. En kompetensförsörjningsplan, som uppdateras varje år, finns som 
separat dokument. 

Organisation och utförande av kontrollen 

Laghänvisning: Artikel 11, 12, 13 och 14 och 34 i förordning (EU) 2017/62 

Registrering av kontrollobjekt 

SRMH använder ärendehanteringssystemet Ecos för registrering och övrig diarieföring 
av det löpande arbetet som utförs. Vid varje kontrollbesök sker en avstämning av att 
befintliga registrerade uppgifter, avseende företag och verksamhet, är aktuella. 

Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll 

Riskklassning sker enligt Livsmedelsverkets vägledning. Modellen för klassning består 
av tre delar; en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Den 
sammantagna klassningen resulterar i att man fastställer kontrolltiden. Kontrolltiden 
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motsvarar därefter en avgift enligt den kommunala taxa som tillämpas av 
kontrollmyndigheten. 

Det kan uppkomma situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning 
inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet. Där kan det finnas skäl att öka eller 
minska kontrolltiden, t.ex. mycket små anläggningar eller anläggningar med flera olika 
verksamheter. Kontrolltiden justeras i de fallen, så att den bättre speglar det verkliga 
kontrollbehovet. En sådan justering av kontrolltid motiveras alltid i beslutet om 
riskklassning.  

Livsmedelsanläggningarna är inplacerade i riskklass 1-8, samt erfarenhetsklass A-C där 
riskklass 8 och erfarenhetsklass A medför lägst kontrollbehov. Anläggningarna har 
mellan 0,5 och 20 timmars kontrolltid, beroende på vilken risk- och erfarenhetsklass de 
placerats i. 

Anläggningar med 4 kontrolltimmar eller fler samt anläggningar som placerats i 
erfarenhetsklass C får besök minst en gång per år. Även vissa anläggningar med färre 
än 4 timmar får kontroll varje år, då behov finns. Nyregistrerade anläggningar, ca 170 
st/år (80+90), kontrolleras oftast inom 2 veckor efter start. 

De anläggningar som ska kontrolleras specificeras i ett Excel-dokument som inkluderar 
projekt och operativa mål för aktuellt kontrollår. Kontrollplanen följs delvis upp på 
livsmedelsgruppens veckomöten genom att statistik tas ut från ECOS. T.ex. ska 
anläggningar som har 10 kontrolltimmar eller fler få årets första kontrollbesök under 
första kvartalet och de med 8-9,5 under första halvåret. Omprioritering av 
anläggningar som ska besökas sker vid behov efter veckomötena. Anläggningar med 
hög risk prioriteras alltid. 

Rutiner för utförande av kontroll 

I den planerade kontrollen utförs både oanmälda och föranmälda kontroller. Den första 
kontrollen av en ny anläggning är alltid föranmäld. Övriga kontroller sker i möjligaste 
mån oanmälda. 

I första hand följer vi de vägledningar som Livsmedelsverket ger ut. Utöver dessa har vi 
upprättat flera rutindokument och checklistor för att få en samsyn mellan handläggare 
och andra kommuners inspektörer, bl.a. en lathund där vi förtydligar vår egen tolkning 
av Livsmedelsverkets olika dokument. 

Vid första besöket på en anläggning gör vi en anmäld revision, där hela systemet för 
egenkontroll, lokalen samt kompetensen inom företaget granskas. Vid övrig kontroll 
kontrolleras olika anläggningstyper utifrån specifikt fokusområde, t.ex. specialkost på 
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förskolor eller spårbarhet på restauranger. Till viss del utförs kontrollen i projektform 
där projekten initieras av livsmedelsgruppen själva, miljösamverkan i Stockholms län, 
Livsmedelsverket och ibland även Stockholms miljöförvaltning. 

Kontroll av rengöring, temperaturövervakning och kritiska kontrollpunkter sker vid 
varje besök på samtliga anläggningar där dessa kontrollområden är relevanta. Under en 
femårsperiod ska samtliga relevanta kontrollområden för anläggningarna vara föremål 
för kontroll. 

Provtagning och analys 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har inget upphandlat laboratorium för 
livsmedelsanalyser och för dricksvattenanalyser pågår en ny upphandling under hösten 
2021. Offentlig provtagning sker i huvudsak vid klagomål, misstänkt matförgiftning 
eller i projektform. Det finns en pärm med instruktioner och anvisningar vid misstänkt 
matförgiftning och för provtagning. Vid provtagning granskas alltid om laboratoriet är 
ackrediterad för den aktuella analysen. 

Rapportering av kontrollresultat 

Resultatet av livsmedelskontrollen rapporteras i början av efterföljande år till SRMH 
nämnden för Täby och Vaxholms delar. Redovisning av Norrtäljes livsmedelskontroll 
sker till Bygg- och miljönämnden i Norrtälje. Myndighetsrapporteringen till 
Livsmedelsverket görs med hjälp av vårt ärendehanteringssystem Ecos för samtliga tre 
kommuner Täby, Vaxholm och Norrtälje. Livsmedelsverket vidarerapporterar sedan till 
EU-kommissionen. 

Öppenhet i kontrollen 

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av tryckfrihetsförordningen och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär det att alla 
myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos 
myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras 
uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och 
ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut 
och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. 

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En 
allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av 
den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså 
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hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber 
att få ut en handling. 

Både SRMH-nämnden och Norrtäljenämnden publicerar nämndhandlingarna på 
Internet. I övrigt finns alla inkomna, utgående och upprättade dokument digitalt 
registrerade i Ecos och arkiverade i ett digitalt arkiv. Dessa lämnas ut vid förfrågan 
efter sekretessprövning. 

Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad av 
lagstiftningen 
Laghänvisning: Artikel 137-139 i förordning (EU) 2017/625 

Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner används, tillsammans med SRMH:s 
”Lathund” för livsmedelskontroll. Sanktioner i form av föreläggande, föreläggande med 
vite och/eller förbud vidtas då konstaterade avvikelser bedöms medföra hälsorisk för 
konsumenterna samt då avvikelser kvarstår från förra kontrollbesöket. 

Om det är uppenbar risk för människors hälsa eller konsumenterna vilseleds förbjuds 
delar av eller hela verksamheten, till dess avvikelserna åtgärdats. Innan beslut om 
förbud eller stängning fattas har minst två inspektörer gjort en gemensam bedömning 
av risken. Vid allvarliga avvikelser men utan uppenbar risk beslutas om föreläggande 
med vite att åtgärda dessa avvikelser. 

Om avvikelser åtgärdas efter föreläggande eller förbud får företaget en rapport från 
uppföljande kontroll. Om avvikelserna inte är åtgärdade kan beslut om föreläggande 
med vite eller förbud/ stängning fattas, tills dess åtgärder vidtagits. 

Om en uppföljande kontroll utöver den planerade kontrollen krävs, fattas beslut om 
avgift för uppföljande kontroll. 

I de fall avvikelser av mindre allvarlighetsgrad konstaterats, skrivs en kontrollrapport 
där avvikelserna specificeras. Dessa avvikelser kontrolleras extra noga vid nästa 
kontrolltillfälle. 
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Uppföljning och utvärdering av kontrollen 

Laghänvisning: Artikel 4 i förordning (EU) 2017/62 

Uppföljning 

Kontrollplanen följs upp varje eller vartannat kvartal med avseende på de lokala målen. 
Uppföljning sker genom statistikuttag från Ecos minst 2 ggr per år samt veckovis 
genomgång av en detaljerad planeringslista (Excel). Avstämning sker av att alla 
anläggningar som har 10 timmars kontrolltid eller mer har fått besök första kvartalet 
samt att de med 8-9,5 timmar fått kontroll första halvåret. 

 100 % av planerad kontrolltid enligt SRMH:s detaljplanering ska genomföras  

 Andel oanmälda kontroller ska vara mer än 60 % (gäller inte 
dricksvattenkontroll) 

 Andel föreläggande, stängning/ totalantal kontroller    

 Antalet beslut om sanktionsavgift 

 Antal klagomål  

 Antal timmar för uppföljande kontroll 

 Antal RASFF 

 Antal registreringar 

Konsekvensbeskrivning 
Om det vid uppföljning tredje kvartalet visar sig att kontrollplanen inte håller, kommer 
omprioriteringar att göras. Anläggningar med verksamhet som klassats som hög risk 
prioriteras, medan de med låg risk, t.ex. kiosker och matmäklare, kontrolleras i mån av 
tid eller i början av nästkommande år. Det finns också möjlighet att omfördela 
arbetsuppgifter inom kontoret för att utföra livsmedelskontroll enligt planen. 

Revisioner 

Externa revisioner av SRMH:s livsmedelskontroll utförs av Länsstyrelsen i Stockholms 
län. Revisionen är en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om 
SRMH:s kontrollverksamhet och dess resultat överensstämmer med det som planerats, 
och om planeringen genomförts på ett sätt som ger effekt och är lämplig för att nå 
målen i förordning (EU) 2017/625. 
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Internkontroll av Täby kommuns revisorer sker varje år och övrig extern revision görs 
på uppdrag av kommunfullmäktige anlitade revisorer, Öhrlings PWC, i Täby och 
Vaxholm.  

SRMH utför också internkontroll genom att kontroller i diariesystemet så att guider 
följs. Dessutom gör vi gemensamma kontroller för att öka samsynen och ger varandra 
feedback. 

Verifiering 

För att verifiera att livsmedelskontrollen har avsedd effekt stödjer vi oss på 
Livsmedelsverkets direktiv om hur vi ska följa upp att den offentliga kontrollens effekt. 
Det innebär att vi i slutet av året eller början av nästkommande år sammanställer 
resultat från att vi: 

 Granskar våra lokala mål 

 Granskar om kontrollen planeras riskbaserat 

 Granskar uppföljning av kontrollplanen 

 Granskar hantering av avvikelser 

 Granskar kompetensförsörjning 

 Granskar utförandet av kontrollen på plats hos företagen (gemensamma 
kontroller) 

 Granskar och jämför kontrollrapporter 

Utvärdering 

Täby kommun, Vaxholms stad och Norrtälje kommun deltar i SKL:s ”Löpande insikt” 
och SBA (Stockholm Business Alliance) där kundundersökningar genomförs med 
avseende på ”nöjd kundindex”. 

SRMH har under hösten 2018 startat ett arbete avseende kundundersökning ”Tyck till” 
som ger företagen möjlighet att besvara vid kontakt med myndigheten. 

Resultaten av båda undersökningar lyfts vid kontorsmöten där de diskuteras samt 
utgör underlag för utveckling av personalens arbetsmetodik och bemötande av 
företagarna. 

Utvärdering av livsmedelsgruppens internkontroll sker årligen och förändringar av 
rutiner, mallar, metoder etc. görs därefter. 
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Beredskap 
Laghänvisning: Artikel 5.1i och artikel 115 i förordning (EU) nr 2017/625 och LIVSFS 2005:21. 

Krav på myndigheternas beredskapsplaner inom livsmedelsområdet, regleras i 3 h § 
respektive 3 d § LIVSFS 2005:21. Myndigheten ansvar i en krissituation är att: 

 arbeta förebyggande för att livsmedel, inkl. dricksvatten, som produceras är 
säkra 

 spåra skadliga livsmedel och återta dem från marknaden 

 se till att livsmedel som tas tillbaka från marknaden omhändertas och att 
orsaken utreds 

Statliga myndigheter omfattas av förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, ska ha 
beredskapsplaner och en särskild krisorganisation för hantering av krissituationer. I 
förordningen anges i 1 § att ”Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga 
myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla 
en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och 
vid höjd beredskap”. 

Det innebär att lokala kontrollmyndigheter inte omfattas av denna förordning och det 
mer omfattande beredskapsansvaret.  

Stockholms läns region har en epidemiberedskapsplan samt en utbrottslathund 
gemensamt för hela länet, och SRMH har beredskapsplaner avseende utbrott, 
pandemier och annan smitta.  

Täby kommun (värdkommun för SRMH) har rutiner för skydds- och säkerhetsarbete, 
som bland annat specificerar ansvars- och uppgiftsfördelning vid krissituationer.  

SRMH har en central roll vid livsmedels- eller dricksvattenburna utbrott som utgår 
ifrån eller påverkar de aktuella kommunerna, och har ansvar för att omedelbart vidta 
de åtgärder som behövs för att spåra eventuell smitta och se till att den inte sprids. 

I SRMH:s arbete ingår att ta emot anmälningar om misstänkta fall av livsmedel- och 
dricksvattenburen smitta samt att utreda utbrotten (exempelvis genom att intervjua 
drabbade, genomföra inspektioner, ta prov på misstänkta livsmedel/dricksvatten och 
skicka för analys). Utredningsarbetet sker ofta i samverkan med Smittskydd 
Stockholm.  

Vid dricksvattenincidenter använder Norrvatten en webbaserad lösning för 
kriskommunikation för att kommunicera med medlemskommunerna. Vid vattenläckor 
samverkar SRMH med dels Roslagsvatten när det gäller Vaxholm stad, dels Täby VA-
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enhet avseende Täby kommun samt med Veolia (Norrtälje kommuns driftentreprenad) 
och Norrtäljes VA-enhet.  

Livsmedelsverket ansvarar för den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA. 

Flerårig kontrollplan 

I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga 
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. Kontrollplanen 
finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se. 

  



21(24)

Bilaga 1 – SRMHs anpassade plan för nationella 
operativa mål 2020-2022 

OPERATIVT MÅL 1- mikrobiologiska risker i dricksvatten (år 2020) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla större anläggningar 
för produktion av dricksvatten2 (> 1000 m3/dygn) för att bedöma om 
säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror 
(bakterier, virus och parasiter) i råvattnet. 

OPERATIVT MÅL 2- kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten (år 
2021) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla större anläggningar 
för produktion av dricksvatten3 (> 1000 m3/dygn) för att bedöma att kemiska faror i 
råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP).  

OPERATIVT MÅL 3- skötsel och underhåll av reservoarer (år 2022) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid större 
distributionsanläggningar4 (> 1000 m3/dygn) för att bedöma om ändamålsenliga 
rutiner finns för läcklagning och annat reparationsarbete för att minimera risken för att 
mikrobiologiskt förorenat vatten når konsumenterna. 

OPERATIVT MÅL 4- rätt fisk (år 2020) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt 
information om fiskart och fångszon finns och lämnas vidare i kedjan. Kontrollerna ska 
utföras vid minst 100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, 
huvudkontor och matmäklare. Målet berör både fisk av svenskt och annat ursprung. 
Kontrollerna ska också verifiera att spårbarhet (ett steg framåt och ett steg bakåt) finns.  

OPERATIVT MÅL 5 – spårbahet kött( år 2021) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. I 
förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. 
Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora 
detaljhandelskedjorna.  

OPERATIVT MÅL 6- spårbarhet ägg (år 2021) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i minst 100 
restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de stora 
detaljhandelskedjorna. I förekommande fall ska kontroll i butik också verifiera 
påståenden om svenskt ursprung.  
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OPERATIVT MÅL 7- ekologiska varor (år 2022) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera påståenden 
om ”ekologiska livsmedel” gällande följande produkter; kaffe, kryddor och barnmat. 
Produkterna är samma som avses i målen 13, 14, 15 och 17. Kontrollerna görs vid alla de 
verksamheter som omfattas av nämnda mål när påståenden om ekologiska livsmedel av 
aktuella slag görs.  

OPERATIVT MÅL 8 – information om alllergener (år 2021-2022) 
Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 
storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna 
kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på 
annat sätt saluhålls. Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att lämna 
uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmanar 
kunden att fråga vad maten innehåller.  

OPERATIVT MÅL 9- uppgifter om ingredienser (år 2022) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 
detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led 
(tillverkning och import) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att 
verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta 
ingredienser (verkligt innehåll). De ingredienser som avses i detta mål är allergener8 
samt de som kvalificerar för mängdangivelse. 

OPERATIVT MÅL 10- gränshandel kött- Ej aktuellt för SRMH 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 butiker med 
uttalad gränshandel innefattande kött11 från nöt, gris och/eller får/lamm. Avser såväl 
helt som bitat och malet kött  

OPERATIVT MÅL 11- tillsatser- renhet (Ej aktuellt för SRMH) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller föreskrivna renhetskriterier. 
Kontroll utförs vid alla tillverkare, importörer och grossister samt hos företag som 
förser andra företag med tillsatser och/eller tillsatsblandningar. Kontrollerna inriktas 
på två tillsatser vardera inom grupperna sötningsmedel och färgämnen, samt 
citronsyra (E330). 
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OPERATIVT MÅL 12 tillsatser - användning, spårbarhet, halt, korrekt 
märkning (Ej aktuellt för SRMH) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att endast 
godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och sötningsmedel används, 
och inom tillåtna halter i godis, isglass, läsk och liknande drycker som främst riktar sig 
till barn. Kontrollmyndigheterna ska också verifiera att spårbarhet bakåt finns för dessa 
tillsatser samt att tillsatserna anges korrekt i märkningen av de produkter där de ingår. 
Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos 
den företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på 
marknaden i Sverige.  

OPERATIVT MÅL 13 kaffe – akrylamid (år 2022)  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av 
akrylamid i kaffe (inklusive snabbkaffe) ligger under angivna åtgärdsnivåer. Enligt 
förordning (EG) nr 231/2012 13 Enligt förordning (EU) nr 2017/2158 6 Kontrollen 
utförs vid alla tillverkare (kafferosterier, om produkten tillverkas i Sverige), annars hos 
företagare (huvudkontor) som sätter kaffe på marknaden i Sverige.  

OPERATIVT MÅL 14- kaffe – mykotoxin (år 2022)  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna säkerställer att halterna av ochratoxin A i rostade kaffebönor och malet 
rostat kaffe inte överskrider gränsvärdet. Kontrollen utförs vid alla tillverkare 
(kafferosterier), alternativt företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter 
rostade kaffebönor eller malet rostat kaffe på marknaden i Sverige  

OPERATIVT MÅL 15- akrylamid i barnmat (Ej aktuellt för SRMH) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av 
akrylamid i beredda spannmålsbaserade livsmedel för småbarn och spädbarn (välling- 
och grötpulver) ligger under angivna åtgärdsnivåer . Kontrollen utförs vid alla 
tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare (importör, 
huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i Sverige.  

OPERATIVT MÅL 16 - tungmetaller och mykotoxin i mjöl (år 2022) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, 
durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande 
gränsvärden. Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar, importörer, grossister och 
matmäklare som säljer mjöl av sådant slag. Motsvarande kontroll av mjöl ska också 
utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter 
och pastaprodukter. 
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OPERATIVT MÅL 17 –saffran (år 2022)  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna säkerställer att saffran innehåller det som anges i märkning eller i annan 
livsmedelsinformation (äkthet), att färgämnen inte används samt att spårbarhet finns. 
Kontrollerna ska utföras vid minst 100 importörer, huvudkontor, grossister och 
matmäklare, samt e-handel och annan distansförsäljning. 

OPERATIVT MÅL 18 -handel med fet fisk från östersjön och de stora 
sjöarna (Ej aktuellt för SRMH) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till 
länder som inte omfattas av dioxinundantaget. 

OPERATIVT MÅL 19 - kosttillskott – fiskoljebaserade tillskott och d-
vitamintillskott (Ej aktuellt för SRMH) 
Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar 
som tillverkar eller genom import/införsel sätter fiskoljebaserade kosttillskott och/eller 
tillskott med D-vitamin på marknaden. Detta för att verifiera att företagarna 
säkerställer att halterna av dioxin och PCB inte överskrider gällande gränsvärden i 
fiskoljebaserade produkter. 

OPERATIVT MÅL 20 -mykotoxin vid spannmålstorkning och lagring  (Ej 
aktuellt för SRMH) 
Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar 
som torkar och/eller lagrar spannmål för livsmedelsändamål, för att verifiera att 
företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera bildning av 
ochratoxin A i spannmålen. 

OPERATIVT MÅL 21- listeria i fiskprodukter och charkuteriprodukter (Ej 
aktuellt för SRMH) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända 
anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produktion av rökt eller 
kokt skivad påläggsmat (skinka och kalkon). Detta för att verifiera att företagarnas har 
vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomsten av Listeria 
monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna.
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Tillsynsplan för tillsyn i Täby kommun och Vaxholms stad 
enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter 2022 
 
Omfattning, behov och resurser  
Tillståndsgruppen sköter handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak 
och likande produkter samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel för Täby, 
Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.  

Tillsynsområdet innefattar för närvarande 296 serveringsställen med serveringstillstånd 
samt 183 försäljningsställen som säljer tobak, folköl, receptfria läkemedel eller 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  

Gruppen består av på 4 stycken handläggare, varav en funktion som gruppledare samt en 
personal som även arbetar med livsmedelskontroll och trängselkontroll. 

Objekten fördelar sig per kommun enligt nedan. 

 

Område Serveringstillstånd Försäljningsställe 
Täby Vaxholm 96 57 
Norrtälje 137 76 
Vallentuna 16 21 
Lidingö 49 30 

 

Serveringstillstånd avser antal tillsynsobjekt som är restauranger. 

Försäljningsställen är butiker alternativt restauranger som säljer tobak, folköl, receptfria 
läkemedel eller elektroniska cigaretter. 

 

Syftet med att upprätta en tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att 
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och ge mindre utrymme för utebliven 
eller otillräcklig tillsyn samt bidra till ökad kostnadseffektivitet.  

Tillsynsplanen är uppdelad i fyra delar (handläggning, förebyggande tillsyn, inre tillsyn och 
yttre tillsyn).  

Handläggning är det arbete som genomförs i ansökningsärenden alternativt 
anmälningar. Handläggningen går ut på att utreda och säkerställa att de sökande är 
lämpliga för att inneha serveringstillstånd eller försäljningstillstånd för tobak och se till att 
alkohollagens och eller den nya tobakslagens krav för att få ett 
serveringstillstånd/tobakstillstånd är uppfyllda. Handläggningen består exempelvis av: 

 Remissförfarande 
 Granskning av dokument 
 Granskning av lokal 
 Utredning 



 

Förebyggande tillsyn är både en rådgivande och förebyggande verksamhet. Genom 
kunskaper och samarbete kan problem undvikas, såväl för den enskilde krögaren som för 
handlaren och för kommunen. Förebyggande tillsyn består exempelvis av: 

 Utbildningsinsatser som Ansvarsfull alkoholservering 
 Krögarmöten eller möten med tobaks- eller folkölshandlare 
 Avtalade besök från tillståndsenhetens handläggare för att finna fler former för 

information och vidare erfarenhetsutbyte med krögare, tobaks- eller 
folkölsförsäljare 

 Informationsinsatser via e-post, brev eller hemsidan. 

Inre tillsyn betyder att man kontrollerar om förutsättningarna för serverings-
tillstånd/tobakstillstånd fortfarande finns, till exempel om företaget som har tillståndet 
sköter sig ekonomiskt och i övrigt.  

Det finns en upplysningsskyldighet mellan vissa myndigheter, till exempel ska polisen 
underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för tillsynen. Den inre 
tillsynen innebär främst att tillståndsgruppen på dagtid genomför kontroller i olika register. 
Gruppen har en bevakningstjänst för tillståndshavande aktiebolag som gör att 
tillståndsgruppen underrättas om exempelvis förändringar i en styrelse sker eller om ett 
aktiebolags kreditvärdighet sjunker alternativt om konkurs har inträffat. För att 
tillståndshavaren ska vara fortsatt lämplig enligt alkohollagen eller tobakslagen är det 
viktigt att skatter och andra avgifter betalas i tid. Vidare ska aktiebolags årsredovisningar 
inlämnas i tid och vara utan anmärkning. Vidare kontrolleras att uppgifterna i 
tillståndsgruppens register är aktuella, och att anmälningar som görs löpande förs in i 
registret. 

Vid den inre tillsynen kontrollerar tillståndsgruppen bland annat:  

 Att förändringar i tillståndsbolaget inte skett utan att tillståndsgruppen har 
underrättats  

 Att tillståndshavare inte förekommer i polisens register 
 Att tillståndshavare inte har skatteskulder eller att deras F-skattsedel har 

återkallats 
 Att tillståndshavare inte har övriga skulder till de allmänna. 
 Att registren har uppdaterats med de senaste uppgifterna gällande tillståndshavare  

 
Målsättning inre tillsyn 
Förutom den kontinuerliga tillsynen som sker genom bevakningstjänsten ska varje 
tillståndshavare kontrolleras mot polisen och skattemyndigheten en gång per år. Dessa 
kontroller kommer huvudsakligen att ske på hösten-vintern. 

Yttre tillsyn är den tillsyn där tyngdpunkten ligger på en kontroll av att alkohollagen 
och tobakslagen följs ute på krogarna och på de ställen som säljer/serverar folköl eller 
säljer tobak. Vid tillsyn av serveringstillstånden tittar man framför allt på hur 
verksamheten bedrivs med tanke på ordning och nykterhet, att servering inte sker till 
underåriga, marknadsföringen och att serveringen sker som det står i tillståndsbeviset.  

Yttre tillsyn består av: 



 

 de kontroller tillståndsgruppens personal gör vid planerade eller oanmälda besök på 
serveringsstället/försäljningsstället. Tillsynen görs utifrån en löpande 
riskbedömning. Antalet planerade besök per serveringsställe/försäljningsställe 
varierar beroende på öppettider, geografiskt läge, mängd serverad alkohol enligt 
restaurangrapporten, tidigare ingripanden eller anmälningar, målgrupp och så 
vidare. 

 besök på förekommen anledning. 

Den yttre tillsynen innebär inspektioner på serveringsstället/försäljningsstället såväl på 
dagtid som kvälls- och nattetid. På ställen som serverar/säljer folköl eller säljer tobak 
saknas oftast anledning att göra inspektioner kvällstid och nattetid. Personal från 
tillståndsenheten får aldrig nekas inträde. All personal har tjänstekort med fotografi.  
 
Yttre tillsyn på ställen med serveringstillstånd 
Inspektörerna kan i vissa fall uppträda anonymt i början av inspektionen, men kontaktar 
så gott som alltid serveringsansvarig för att meddela vad som framkommit vid besöket.  
Inspektionerna dokumenteras alltid skriftligen och kommuniceras senare med tillstånds-
havaren. Tillståndshavaren eller serveringsansvariga ska vid tillsyn hjälpa till och ta fram 
och visa de handlingar som inspektörerna ber om. Den yttre tillsynen görs även ibland 
tillsammans med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket och 
Räddningstjänsten. Andra myndigheter utför då också egna kontroller. Tillståndsgruppen 
kontrollerar bland annat: 

 Att ordning och nykterhet föreligger 
 Att servering inte sker till underåriga 
 Att serveringsansvarig finns på plats 
 Att serveringstiderna efterföljs 
 Att servering sker inom serveringsytan 
 Att lagad mat tillhandahålls 
 Att alkoholfria alternativ finns i tillräcklig omfattning 
 Att marknadsföringen är måttfull 

Yttre tillsyn på ställen som säljer/serverar folköl eller säljer tobak 
Vid inspektionen kontrolleras vanligtvis att skyltar/dekaler om åldersgränser finns, att 
märkning av produkterna är korrekt, att marknadsföringen sker inom alkohollagens och 
lagen om tobak och liknande produkters ramar på försäljningsstället, att det finns 
egentillsynsprogram som är väl anpassat för verksamheten och vad gäller vid 
folkölsförsäljning/servering att tillräckligt med livsmedel finns. 

 
Målsättning yttre tillsyn 
Målsättningen är att varje ställe som serverar alkohol ska få minst ett tillsynsbesök per år. 
Serveringsställen med serveringstider efter normaltid och där servering sker till 
allmänheten bör få mer än ett besök per år, med undantag för konferensanläggningar och 
liknande serveringsställen. Samordnad tillsyn med polis bör ske varje år. Har ett 
serveringsställe meddelats en erinran eller varning bör intensifierad tillsyn ske. Tillsyn bör 
prioriteras när tillstånd beviljats för tillfälliga tillstånd till allmänheten. När det är fråga om 
återkommande evenemang och det vid tidigare tillfällen inte funnits något att anmärka på 



 

sker tillsyn efter behov. Evenemang som riktar sig mot en ungdomlig publik bör dock 
prioriteras. 

Tillsyn av ställen som säljer/serverar folköl eller säljer tobak bör i normalfallet ske en gång 
per år. Vissa år kan tillsynsbesöken bytas ut mot kontrollköp, eller att riktad tillsyn sker 
mot färre försäljningsställen i samverkan med polis och skatteverk. Tillsyn som sker på 
grund av uppgifter om missförhållanden på försäljningsställen bör ske inom någon vecka 
från det att uppgifterna nått tillståndsgruppen. 

 
Tillsynen under Coronapandemin/Covid-19 
 

Tillståndsgruppen tillhör miljökontoret där det finns uppdrag och beredskap att utföra 
den tillsyn som staten bedömer nödvändig gällande trängsel kontroll. 
Tillståndgruppen kommer delta i den tillsyn som bedöms som mer prioriterad än 
tillsynen enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Det innebär 
att planerad tillsyn riskerar att ej nå måluppfyllelse. Tillståndsgruppen omvärlds- 
bevakar och uppdaterar löpande informationen genom utökade utskick som våra 
krögare behöver för att följa de restriktioner som råder. 
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Vega 9, Vaxholms kommun 

Yttrande över förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 
9), Vaxholm 

 

Förslag till beslut 

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för 
Prästgården (Vega 9) i Vaxholm samt att anta kontorets tjänsteutlåtande som 
sitt eget yttrande. 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter 
mitt i Vaxöns stadskärna. 

Kontoret har följande synpunkter: 

 Kontoret anser att bostäderna ska värmesäkras inför kommande 
klimatförändringar som kan innebära mer frekventa och mer intensiva 
värmeböljor i framtiden. 

 Kontoret vill ha möjlighet att granska en eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning för planen. 

 Kontoret anser att föreslagna dagvattenåtgärder ska vara specificerade 
i plankartan. 

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter 
mitt i Vaxöns stadskärna  

Det föreslagna planområdet ligger centralt beläget i Vaxöns stadskärna och 
avgränsas i väster av Trädgårdsgatan, i söder av Hamngatan och i norr av 
Torggatan. Planområdet gränsar till fastigheten Vega 11 där den 
Löwenströmska trädgården är belägen. 

Betydande miljöpåverkan 

Kommunen har i samband med samrådsbeslutet beslutat att detaljplanen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget innebär att 
skyddsvärda träd av klass 1 och 2 (naturvärdesinventering NVI enligt SIS) 
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kommer avverkas, varav två rödlistade arter kommer försvinna som en följd. 
Kommunen föreslår att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Förorenad mark 

Ingen information finns idag beträffande grundvattennivå eller eventuella 
markföroreningar. Det är inte känt om någon miljöfarlig verksamhet bedrivits 
på platsen eller i dess omedelbara närhet. Eftersom detta varit en prästgård 
kan man anta att inte någon industriell verksamhet funnits på platsen. 

Vägtrafikbuller    

Området bedöms inte vara bullerstört.  

Dagvatten  

Enligt planförslaget ska avrinning från parkeringsytor och körbara ytor ledas 
mot nedsänkta växtbäddar för rening. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Värmesäkring 

Kontoret anser att bostäderna ska värmesäkras inför kommande 
klimatförändringar som kan innebära mer frekventa och mer intensiva 
värmeböljor i framtiden. Exempel på åtgärder är mer grönska och vatten i 
området (skuggning och kylning), välja färg och material på och runt 
bostäderna som minskar risken för höga temperaturer, små fönsterareor i 
känsliga väderstreck, fasta solskydd, tunga stomlösningar med termisk 
tröghet (utjämning av dygnsvariationer). 

Betydande miljöpåverkan 

Kommunen har beslutat att detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kontoret vill ha möjlighet att granska en eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning för planen. 

Dagvatten 

Föreslagna dagvattenåtgärder är inte specificerade i plankartan. Kontoret 
anser att de bör vara det. 

Förorenad mark 

Kontoret har ingen misstanke om markföroreningar i planområdet. 

 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Malin Lindkvist 

Inspektör 

 

 

Bilagor:   Kartbild över området  

Expedieras till:   Vaxholms Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 
  185 83 Vaxholm 
     



2021-11-17 
Änr 2020/47.214 

1 av 2 

 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 
 

Informationsbrev om samråd för Prästgården (Vega 9), Dp 425 
 

Förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9), Dp 425, Vaxholms stad, Stockholms län 

Kommunstyrelsens har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett planförslag för 
Prästgården (Vega 9), KS den 2 april 2020 § 36. Planområdet ligger på Vaxön, mellan Hamngatan, 
Trädgårdsgatan och Torggatan.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter i form av ett flerbostadshus 
i ett kollektivtrafiknära läge mitt i Vaxöns stadskärna. Upplåtelseform för bostäderna föreslås vara 
hyresrätter i form av ett kollektivboende för seniorer.  

Nuvarande siktlinjer mellan Prästgården och kyrkan bevaras. Den nya byggnaden anpassas efter 
bebyggelsen vid Hamngatan och skjuts in från Torggatan för att minska påverkan på närliggande 
byggnadsminnet (Löwenströmska trädgården). Den nya byggnaden placeras även med ett visst avstånd 
från fastigheten Vega 11 med hänsyn till träd inne på Löwenströmska trädgården. Med materialval och 
färgsättning anpassas ny bebyggelse efter omgivande och bryter av mot befintlig Prästgård. Befintlig 
Prästgård bevaras och används som gemensam samlingslokal för kollektivboendet. Befintliga bodar 
bevaras och flyttas till ny plats inom planområdet. Två gamla träd längs med Hamngatan skyddas med 
fällningsförbud.  

Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att samråd ska genomföras, KSPLU den 10 november 
2021 §59 

Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att detaljplanen antas innebära betydande 
miljöpåverkan, KSPLU den 10 november 2021 §59  

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Planens genomförande bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan.  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande med hänsyn till att planen har ett allmänt intresse och är 
belägen inom riksintresset för kulturmiljövården. 

Under tiden den 17 november – 8 december 2021 visas samrådsförslaget på Kommunhuset, 
Eriksövägen 27, på anslagstavlan i anslutning till receptionen, vardagar kl 8.00 – 16.00. 

Under samrådstiden visas handlingarna även på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under 
ordinarie öppettider, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. Planhandlingarna kan även 
köpas på stadsbyggnadsförvaltningen till självkostnadspris. 

Upplysningar lämnas av Gunnar Lunnergård, tel 08-541 708 00 

För utbyte av information och synpunkter på förslaget inbjuds till ett digitalt samrådsmöte via teams 
tisdagen den 30 november 2021 kl. 18:30-19:30. Länk publiceras på mötesdagen på www.vaxholm.se. 
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Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan inneboende som berörs. 

Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 8 
dec 2021, via mejl: 

plan@vaxholm.se 

eller: 

Vaxholms stad 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
185 83 Vaxholm 

Namnteckning bör förses med namnförtydligande. Vår handläggning underlättas om även adress eller 
fastighetsbeteckning anges. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 
Gunnar Lunnergård 

Sakansvarig planarkitekt  

 

Behandling av personuppgifter 

De personuppgifter som lämnats i detta ärende kommer att behandlas i enlighet med 
datasskyddsförordningen (GDPR) och endast för de ändamål som ärendet avser. Uppgifterna som 
lämnas används för att handlägga ärendet. Läs mer om hur Vaxholms stad behandlar personuppgifter 
enligt dataskyddsförordningen på https://www.vaxholm.se/kommun--politik/beslut-insyn-och-
rattssakerhet/gdpr 

 

https://www.vaxholm.se/kommun--politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/gdpr
https://www.vaxholm.se/kommun--politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/gdpr




  

 

 

 

Karolina Bäckström 

Tobakshandläggare 

08-578 663 42 
 

 Dnr: SRMH 11.01-2021-155 

  
  
 
Ansökan om serveringstillstånd för Brödernas Täby Park, 
Parkallén 24, Täby  
 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Karolina Bäckström 

Tobakshandläggare 

08-578 663 42 
 

 Dnr: SRMH 20.01-2021-00058 

  
  
 
Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror för 
Direkten Roslagen, Korsvägen 2, Täby  
 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
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