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Årsredovisning 2022 för Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna 
Årsredovisning 2022 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
daterad den 23 februari 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en 
del av kommunens samlade årsredovisning. 

Sammanfattning 

Årsredovisningen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd innehåller 
uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. 

För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter 
under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Den sammantagna 
måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. Resultatet är att båda målen har 
uppnåtts.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd redovisar ett resultat i nivå med 
budget.  

Ärendet 
Årsredovisningen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd innehåller 
uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. 

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter under år 2022 har 
kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att båda målen har uppnåtts. 
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Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För 
inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade 
arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd redovisar ett resultat i nivå med 
budget. Inom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens avdelningar 
finns vissa budgetavvikelser. Störst avvikelse redovisas på grund av lägre intäkter 
till följd av färre konstaterade brister, färre ärenden än förväntat samt lägre 
personalkostnader. 
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