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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
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Nämndens ansvar och uppgifter
SRMH:s uppgift är att svara för Täby kommuns och Vaxholms stads kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och
tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden
ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet,
besvara remisser samt delta i kommunernas krishantering. SRMH ansvarar även
för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt.
SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. En överenskommelse har även träffats mellan Lidingös miljö- och
stadsbyggnadsnämnd och SRMH om handläggning och tillsyn enligt lagen om ecigaretter. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive
kommun.
Livsmedelskontrollen ska säkerställa att de livsmedel som produceras, säljs och
på andra sätt hanteras i kommunerna ska vara säkra och att redligheten är god.
Livsmedelskontrollen följer nationella riktlinjer och strävar mot de nationella målen.
Tillsynen enligt miljöbalken är riskbaserad och bygger på en behovsutredning. De
områden som bland annat på grund av EU-direktiv fått ökat fokus är vattenkvalitet samt kemiska produkter med avseende på märkning, säkerhet och hälsorisker. Miljöbalkstillsynen handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för
människors hälsa och miljön.
Alkohollagen och tobakslagen är skyddslagar med syfte att begränsa alkoholens
och tobakens skadeverkningar, där människors hälsa går före ekonomiska intressen. Syftet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är att minska
risken för att läkemedel skadar människors hälsa eller miljön.

Nämndens utvecklingsområden
Nämndens kärnuppdrag, att utöva kontroll och bedriva lagstyrd tillsyn, ligger helt i
linje med kommunernas övergripande målsättning om hållbar utveckling och god
livskvalitet.
Nämnden arbetar med ett stort antal indikatorer och nyckeltal för att följa utvecklingen och rapportera till centrala myndigheter och andra organisationer. Omvärldsanalys i kombination med uppföljning och analys av indikatorerna och nyckeltalen är viktiga underlag för hur tillsynen ska prioriteras långsiktigt. Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att många av nyckeltalen visar en positiv utveckling – utsläppen till luft, mark och vatten, som tidigare orsakat miljöproblem och
hälsorisker, minskar successivt.
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Det finns dock en del orostecken vad gäller kemikalier i bland annat konsumentprodukter. Även vattenkvalitén lokalt och regionalt, respektive klimatfrågan globalt är prioriterade miljöfrågor som nämnden har viss rådighet över genom sin tillsyn. Informations- och tillsynsinsatser kring kemikalier planeras riktat till skolor
och förskolor. Arbetet med kontroll av enskilda avlopp för att minska övergödning
samt utvecklingsarbetet kring energitillsyn för att minska klimatbelastningen, fortsätter. Särskilda informations- och tillsynsinsatser ska även göras för att fortsatt
stärka kunskapen kring tobakslagen.
En lagändring som påverkar nämndens arbete är en ny tobakslag (Prop.
2017/18:156) som preliminärt ska gälla från 1 januari 2019. Om förslaget antas,
införs tillstånd för försäljning av cigaretter, vilket innebär ett ökat resursbehov för
prövning.
Nämndens arbete med att skapa en ännu större förståelse för, och kunskap om
nämndens lagområden fortsätter. Berörda företagare och invånare ska förstå lagkraven, varför de ställs och vad som förväntas för att uppfylla dessa.
I de senaste kundnöjdhetsmätningarna visade SRMH i huvudsak ett gott resultat.
Det långsiktiga arbetet med att ge effektiv service och ett gott bemötande, med
målnivån NKI 75, behöver dock fortsätta.
Ett led i arbetet är införandet av e-tjänster samt Täby kontaktcenter. Verksamheten ska även fortsatt medverka i nätverk och tillsynsprojekt för att öka samsynen mellan kommunala miljönämnder och på olika sätt verka för en ökad rättssäkerhet.

Mål och indikatorer
Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet under 2018 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.
Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

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

God lagefterlevnad ska
uppnås

Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter med
stöd av miljöbalken

högst 5%

Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljöskyddsverksamheter med
stöd av miljöbalken

högst 5%

5(6)

2018-04-26
Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Nämndens indikatorvärde

Andel föreläggande,
stängning eller förbud vid
livsmedelskontroll.

högst 5%

Andel återkallelser av
serveringstillstånd i Täby
och Vaxholm.

högst 5%

Mål fastställda av nämnden
Nämnden har fastställt följande mål utöver kommunfullmäktiges mål för nämnden.
Nämndens indikatorvärde

Nämndmål

Indikator

God kundnöjdhet

NKI

Lägst 75
(Mäts som medelvärde av
SBA:s kundnöjdhetsmätningar inom
nämndens
myndighetsområden)

Antal godkända/antal inventerade

Minst 85 %

Andel enskilda avlopp som
är godkända

Budget
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2019 uppgår till 8,4
mnkr (netto), varav Vaxholms del är 2,0 mnkr och Täbys del är 6,4, vilket motsvarar 0,2 % av Täby kommuns totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med
3 % jämfört med 2018. Ökningen motiveras av den kraftiga tillväxten i kommunerna, med såväl flera invånare som verksamheter, som genererar en ökad
mängd tillsyn och prövningsärenden.
Nettobudgeten för den tillsyn och övrig handläggning som nämnden gör för Norrtäljes, Vallentunas och Lidingös räkning är noll. Taxeintäkterna från de aktuella
verksamheterna (utskänkningsställen, tobaksförsäljningsställen och detaljhandeln
som saluför läkemedel) ska täcka kostnaderna för handläggningen och tillsynen
till 100%.
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Driftbudget
Förändringar
SRMH

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

mnkr

2017

2018

2019

2020

2021

-7,9

-8,2

-8,4

-8.6

-8,8

Täbys del

-6,0

-6,4

-6,3

-6,5

Vaxholms del

-1,9

-2,0

-2,0

-2,1

Förändring i mnkr

-0,2

-0,2

-0,3

Förändring i %

3%

2%

2%

Nettokostnader

