
  
 2023-03-15 

 

1(8)  

Årsredovisning 2022 

Södra Roslagens miljö- och hälso-
skyddsnämnd 
  



  
 2023-03-15 

 

2(8)  

Innehållsförteckning 
Nämndens ansvar och uppgifter ...........................................................................3 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet ................................................3 

Nämndens utvecklingsområden ............................................................................3 

Kvalitet och effektivitet ...........................................................................................3 
Kommunikation, dialog, service och bemötande ...................................................3 
Digitaliseringens möjligheter ..................................................................................3 

Måluppfyllelse .........................................................................................................4 

Mål fastställda av kommunfullmäktige ...................................................................4 

Ekonomi ...................................................................................................................5 

Nettokostnader per verksamhet ............................................................................7 

Bilagor ......................................................................................................................8 

Alliansuppdrag 2019-2022 .....................................................................................8 
 

  



  
 2023-03-15 

 

3(8)  

Nämndens ansvar och uppgifter 
Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemen-
samma nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun 
är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organi-
sation. 
  
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsut-
övning som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livs-
medelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska bi-
produkter, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 
Under året har verksamheten återgått mer till ett normalläge efter coronapande-
min. Vissa arbetssätt som utvecklats under pandemin lever dock kvar i verksam-
heten. Föregående års planeringsarbete har fallit väl ut och har inneburit goda re-
sultat, både vad gäller måluppfyllelse och ekonomi. 
  

Nämndens utvecklingsområden 

Kvalitet och effektivitet 
Ett arbete har pågått med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och 
detta arbete kommer att fortsätta även under år 2023. Effektiviseringar ska göras 
utan att det sker på bekostnad av kvalitet. 
  
Under år 2023 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksam-
heten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 
SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande 
och detta arbete kommer fortsätta under år 2023. Verksamheten arbetar med in-
ställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt, samt att det ska vara en-
kelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden. 
  
Arbetet med SRMH:s hemsida färdigställdes under året. Den nya hemsidan ger 
företagare och medborgare bra information om verksamhetens tillsynsområden 
och en enkel väg in till våra e-tjänster. 

Digitaliseringens möjligheter 
Arbetet med e-tjänsterna har fortsatt under året. De digitala verktygen som an-
vänds vid inspektioner har lanserats inom flera av nämndens ansvarsområden. 
Under året har en ny e-tjänst tillkommit som innefattar anmälan med handel av 



  
 2023-03-15 

 

4(8)  

nikotinfria tobaksprodukter. 

Måluppfyllelse 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s 
verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
  
Prognosen är att båda nämndmålen uppnås. Prognosen för 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 kom-
munen kommer att uppnå dem. 
  
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan. 
  

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Verksamheter under tillsyn ska ha god lagefterlevnad 

 Uppnått 

Kommentar 

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedöm-
ningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga indikatorer över-
träffar indikatorvärdena. 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Indikator-
värde 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn 
av hälsoskyddsverksamheter med stöd 
av miljöbalken. 

3,8% 0% 1% högst 5% 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn 
av miljöskyddsverksamheten med stöd 
av miljöbalken. 

0% 0% 1% högst 5% 

Andel föreläggande vid vite, stängning 
eller förbud vid livsmedelskontroll med 
stöd av livsmedelslagen. 

0,8% 0,3% 0% högst 5% 

Andel återkallelser av serveringstill-
stånd i Täby och Vaxholm. 0% 0% 0% högst 5% 

Ett löpande systematiskt kvalitetsarbete där väl beprövade arbetssätt, tydlig infor-
mation och planering skapar förutsägbarhet har bidragit till god uppfyllelse av in-
dikatorvärdena. 
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Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en 
god service när de är i kontakt med SRMH. 

 Uppnått 

Kommentar 

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedöm-
ningen att målet är uppnått grundas att utfallet för samtliga indikatorer har över-
träffar indikatorvärdena. 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Indikator-
värde 

NKI Serveringstillstånd 83 80 92 minst 80 

NKI Livsmedelskontroll 78 78 82 minst 75 

NKI Miljö- och hälsoskydd 65 72 79 minst 70 

Under återgången till tillsyn på vanligt vis, kombinerat med tillsyn på distans, har 
nöjdheten med bemötande och service kunnat upprätthållas genom ett löpande 
systematiskt kvalitetsarbete där väl beprövade arbetssätt, tydlig information och 
planering skapat förutsägbarhet. 

Ekonomi 
Nämndens nettokostnader uppgår till 6,0 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av kom-
munens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Fördelningen är förändrad jämfört med föregående år. Kostna-
derna har ökat inom hälsoskydd och minskat inom livsmedel. Kostnaderna för 
hälsoskyddet har ökat till följd av ett större resursbehov som inte är möjligt att fi-
nansiera genom avgifter. Inom livsmedel har omräkning av stordriftsfördelar i och 
med samverkan med Norrtälje kommun lett till att nämndens kostnader minskat. 
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För år 2022 redovisar nämnden ett utfall i nivå med budget. Utfallet innehåller en 
negativ avvikelse med 2,1 mnkr på intäkterna samt en positiv avvikelse med 2,1 
mnkr på kostnaderna. Avvikelsen beror på färre konstaterade brister, färre ären-
den än förväntat samt lägre personalkostnader. 
  
Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående samman-
ställning. 
  

SRMH Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2022 2022 mnkr % 2021 

Intäkter 19,4 21,6 -2,1 10 % 19,9 

Kostnader -25,4 -27,5 2,1 8 % -27,2 

Nettokostnader -6,0 -6,0 0,0 0 % -7,3 
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Nettokostnader per verksamhet 
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
 

SRMH Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2022 2022 mnkr % 2021 

SRMH övergripande -0,5 -0,7 0,2 25 % -0,9 

Miljöskydd -3,0 -2,7 -0,2 9 % -2,8 

Livsmedel -1,1 -0,7 -0,3 42 % -2,8 

Hälsoskydd -1,7 -1,8 0,1 6 % -0,9 

Tillståndsenheten 0,3 0,0 0,3 - -0,1 

Nettokostnader -6,0 -6,0 0,0 0 % -7,3 

SRMH övergripande 
Nettokostnaderna för SRMH övergripande är lägre än budget med 0,2 mnkr (25 
%) och beror på lägre personalkostnader. 
  
På grund av sjukfrånvaro inom andra enheter har personal inom administration 
och ledning stöttat upp kärnverksamheten vilket lett till lägre personalkostnader 
inom SRMH övergripande. 
  
  
Miljöskydd 
Nettokostnaderna för miljöskydd är högre än budget med 0,2 mnkr (9 %) och be-
ror på lägre intäkter än budgeterat. Intäkterna var främst lägre än förväntat inom 
förorenade områden, där flertalet exploateringsprojekt inte hållit det tempo som 
förväntades. 
  
  
Livsmedel 
Nettokostnaderna för livsmedelsenheterna är högre än budget med 0,3 mnkr (42 
%) på grund av lägre intäkter än förväntat. Avvikelsen beror främst på att enheten 
vid ordinarie tillsyn i Täby och Vaxholm konstaterade färre brister än vanligt, vil-
ket medfört att debitering för uppföljande kontroller blev lägre än förväntat. 
Livsmedel SRMH - 0,285 mnkr och Livsmedel Norrtälje -0,033 mnkr. 
  
  
Hälsoskydd 
Nettokostnaderna för hälsoskydd är lägre än budget med 0,1 mnkr (6 %) och be-
ror på lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro. 
  
  
Tillståndsenheterna 
Nettokostnaderna för tillståndsenheterna är lägre än budget med 0,3 mnkr . Avvi-
kelsen beror på långtidssjukskrivning, vilket lett till lägre personalkostnader. 
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Bilagor 

Alliansuppdrag 2019-2022 
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