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Text
Budgeterad nettokostnad helår, tkr

Förvaltningschef: Kent Gullberg
Belopp
7 600

Budgetavvikelse jan-aug, tkr

564

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr

400

Budgeterade investeringar helår, tkr

0

Viktiga händelser
 Information till fastighetsägare om naturligt
höga halter metaller i brunnar har lett till att
allt fler fastighetsägare kontrollerar sitt vatten.
 Tillsyn och utredning av föroreningar i mark
och vatten vid hamnar genom provtagning av
mark och sediment för kontroll av föroreningar
har utförts.
 Miljö- och hälsoskyddsenheten har deltagit i
forskningsprojekt som drivs av Stockholms
Universitet i samarbete med Miljösamverkan
Stockholms län. Syftet med projektet är att
utveckla förbättrade metoder för att mäta
effekten av kommunens tillsyn och kontroll

Verksamhetsuppföljning
Prognosen visar på ett överskott om 400 tkr.
Intäkterna förväntas uppgå till budget men viss
osäkerhet finns. Överskottet på kostnadssidan avser
minskade personalkostnaderna på grund av deltider
och sjukfrånvaro. Det har inte varit möjligt att
rekrytera ersättare i den utsträckning som önskats,
därför kan omdisponering och förnyad prioritering av
arbetsuppgifter behövas. Prognosen för året är att viss
planerad tillsyn kommer att behöva flyttas till 2018.
Miljöskyddstillsyn
Tillsynen av fasta tillsynobjekt prioriteras.
Provtagning avseende ekologisk status i utvalda sjöar
och vattendrag pågår. Årets resultat kommer att kunna
ligga till grund för jämförelser mot tidigare
undersökningar. Tillsynen av lantbruk avseende
gödselhantering har påbörjats.
Hälsoskyddstillsyn inklusive tobak och läkemedel
Tillsyn av ljudmiljön i skolmatsalar har genomförts.

Projektet kemikalier i förskolan som genomfördes
2016 har följts upp genom bl.a. möten med ansvariga
för miljömålsarbetet på kommunala och privata
förskolor. Information till fastighetsägare om naturligt
höga halter metaller i brunnar har anslagits på
informationstavlor, webb och i lokala tidningar. Ett
stort antal vattenprover har lämnats in under
sommaren. Tillsyn av försäljning av tobak och
receptfria läkemedel fortgår under hela året.
Livsmedelskontroll
203 av planerade 333 kontroller har genomförts och
174 av planerade 220 anläggningar har kontrollerats.
Inspektioner har skett vid Knallemarknaden på
Ljusterö bygdegård och vid Kanalens dag. Miljö- och
hälsoskyddsenheten deltar i regionala
provtagningsprojekt inom SILK samverkan inom
livsmedelskontrollen.
Alkoholtillsyn
Flera ansökningar om serveringstillstånd än förväntat
har inkommit under perioden, Tillstånd har givits till
sex stadigvarande serveringstillstånd och tolv
tillfälliga tillstånd. Inre och yttre tillsyn av
restauranger har genomförts.
Framåtblick
Arbetet med förorenad mark inklusive provtagning av
mark och vatten i utredande syfte fortsätter
kommande år.
Ytterligare information om vattenprovtagning
avseende radon, uran, bly och arsenik i enskilda
vattentäkter kommer att behövas. Behovet av
rådgivning om provtagning och åtgärder förväntas
vara stort.
Kontrollköp av tobak och receptfria läkemedel
fortsätter. Samarbetet med Trygg i Österåker
fortsätter beträffande tillsynen av rökfria miljöer,
främst skolgårdar.
Förändringar inom livsmedelskontrollområdet och vid
tillsyn med stöd av miljöbalken kommer att införas
med anledning av Statskontorets utredning, Stärkt
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan
och Miljö- tillsynsutredningen, Miljötillsyn och
sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och
enkelhet. I vilken omfattning och när förändringarna
kan komma att träda i kraft är ännu inte fastställt.

