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Årsbudget 2023 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 tobaksfria nikotinprodukter, lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer. 

 

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2023 med budget för år 2023. 

Enligt fullmäktiges beslut uppgår Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 

budget för Täby till 6,15 mnkr 2023. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2023 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 2023 innebär en nettokostnadsökning med 0,17 mnkr (2,9 %) 

jämfört med 2022. 

SRMH Budget Budget Förändring 

(mnkr) 2022 2023 mnkr % 

Intäkter 21,6 21,6   

Kostnader -27,5 -27,8     

Nettokostnader -5,98 -6,15 0,17 2,9% 
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Driftbudget 

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

generella uppräkningarna i budget 2023 ger kompensation för löneökningar samt 

uppräkning av hyror och OH-kostnader.  

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. 

I tidigare års budget har miljöskydd och hälsoskydd varit separata områden. Inför 2023 

förs de samman till ett nytt område. Då övriga områden sedan tidigare redovisats per 

lagstiftning, görs den förändringen nu även för miljöskydd och hälsoskydd, som båda 

ingår under miljöbalken. Förändringen innebär en tydligare och mer konsekvent 

budget samt enklare uppföljning. 

Även 2023 får varje verksamhet bära sin egen del av hela SRMH:s 

verksamhetskostnader genom en intern overhead-kostnad till SRMH övergripande.  

 

SRMH Budget Budget Förändring 

(mnkr) 2022 2023 mnkr % 

SRMH övergripande -0,65 -0,12   

Miljö- och hälsoskydd -4,58 -4,71   

Livsmedel SRMH -0,75 -1,32   

Livsmedel Norrtälje 0,00 0,00   

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 -5,98 -6,15 0,17 2,9% 
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Nedan redovisas Vaxholms budget för 2023 

 

SRMH Budget Budget Förändring 

(mnkr) 2022 2023 mnkr % 

SRMH Vaxholm -1,85 -1,88   

Tillståndsenheten Vaxholm 0,00 0,00     

Nettokostnader -1,85 -1,88 -0,04 2,0% 

 


