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Tillsynsplaner och kontrollplan för SRMH 2023-
2025 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta följande som 

sina egna tillsyns- och kontrollplaner: 

 Tillsynsplan 2023-2025 för miljöbalkstillsyn i Täby och Vaxholm 

 Kontrollplan 2023-2024 för livsmedelskontroll i Täby och Vaxholm 

 Tillsynsplan 2023-2025 för om tillståndsgruppens tillsyn i Täby och 

Vaxholm 

Nämnden beslutar också att notera följande information till protokollet: 

 Den del av kontrollplan 2023-2025 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 perioden 2023-2025.  

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 
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tydlighet och en helhetsbild av all den tillsyn- och kontroll som avses hanteras 

under kommande år inom hela SRMH. 

I år har samtlig områden en planering som siktar tre år framåt. 

Beskrivning av ärendet 

Tillsyns- och kontrollplaner är verktyg som möjliggör en effektivare tillsyn, 

tydliggör prioriteringar samt styr upp tillsynen både i tid och i 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. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Martin Rodell 
Miljö- och hälsoskyddschef 

Bilagor 

 Tillsynsplan för miljöbalken 2023-2025 

 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2023-2025 

 Tillsynsplan för tillståndsgruppens område 2023-2025 


