Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vår roll/uppgift






Förebygga hälsorisker och att mark, vatten och luft inte förorenas.
Miljötillsyn innebär att miljöfarliga verksamheter kontrolleras samt får krav eller
råd till förbättringar.
Hälsoskyddstillsyn görs regelbundet för att undanröja och förebygga olägenheter
för människors hälsa.
Livsmedelskontroll innebär inspektioner för kontroll av rutiner, märkning och
provtagning av livsmedel för att kontrollera att de hanteras på rätt sätt.
Servering av alkohol och försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel kontrolleras så att serveringen
är ansvarsfull och att åldersgränser för inköp följs.

Viktiga händelser under året







Prövning och tillsyn av anmälningspliktig vattenverksamhet har tagits över från
Länsstyrelsen.
Miljöprovtagning för identifiering och bedömning av föroreningar i ytvatten och
sediment har genomförts i 5 sjöar.
Tillsyn och utredning av föroreningar i mark och vatten har genomförts vid 12
hamnar genom provtagning av mark och sediment för kontroll av föroreningar.
Deltagande i det nationella tillsynsprojektet gällande CLP-märkning av kemiska
produkter. Inspektion av 8 butiker.
Nämndens dokumenthantering har digitaliserats och sköts med Ipad istället för
utskrivna dokument.
Föroreningar inom fd brandstationen, fd kemtvätten vid Åkers kanal och från
Isättra gruva och oljebergrum har undersökts och utretts.

Verksamhetsuppföljning
Provtagning avseende ekologisk status i utvalda sjöar och vattendrag har genomförts.
Tillsyn har genomförts av bland annat historiska, misstänkta och pågående
förorenade områden, dagvattenanläggningar, fordonstvättar, anläggningar som säljer
drivmedel och enskilda avlopp.
Tillsyn av inomhusmiljö i gruppboenden, äldreboenden, förskolor och ljudmiljön i
skolmatsalar har genomförts. Projektet kemikalier i förskolan som genomfördes
tidigare har följts upp. Information till fastighetsägare om naturligt höga halter
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metaller i brunnar har anslagits på informationstavlor, webb och i lokala tidningar.
Tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel har genomförts.
Inom livsmedelsområdet har 284 av 333 planerade livsmedelskontroller genomförts
och 211 av planerade 220 livsmedelsanläggningar kontrollerats. Inspektioner har
bland annat skett vid Knallemarknaden på Ljusterö bygdegård och vid Kanalens dag.
Miljö- och hälsoskyddsenheten deltar i regionala provtagningsprojekt inom SILK,
samverkan inom livsmedelskontrollen.
Åtta stadigvarande serveringstillstånd och 16 tillfälliga har givits under året. Inre och
yttre tillsyn av restauranger har genomförts.

Ekonomisk uppföljning
Nämndens överskott om 450 tkr fördelar sig med ett underskott om 317 tkr på
intäktssidan och ett överskott om 767 tkr på kostnadssidan.
Överskottet beror främst på deltidsfrånvaro samt sjukfrånvaro. Det har inte varit
möjligt att rekrytera ersättare i den utsträckning som önskats för att stärka upp för
frånvaron.
Underskott beror främst på att planerad tillsyn inom i huvudsak miljöbalkens område
inte har kunnat genomföras enligt plan och att färre ansökningar om tillfälliga
serveringstillstånd än förväntat har inkommit.

Framåtblick
Arbetet med förorenad mark inklusive provtagning av mark och vatten i utredande
syfte fortsätter.
Det senaste årets problem med kraftigt sänkta nivåer av grundvatten och förväntade
nya regler om ökad åtgärdstakt av enskilda avlopp förväntas påverka tillsynen av
vatten- och avlopp.
Nya regler beträffande rökförbud utomhus och tillståndsplikt för försäljning av
tobaksvaror förväntas. Kontrollköp av tobak och receptfria läkemedel fortsätter.
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 Miljötillsynsutredningen. I vilken
omfattning och när förändringarna kan komma att träda i kraft är ännu inte fastställt.
Nya modeller för taxor inom livmedelskontrollområdet och för tillsyn med stöd av
miljöbalken kommer att införas.
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