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Belopp

Budgeterad nettokostnad helår, tkr

8 400

Budgetavvikelse jan-aug, tkr

1 433

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr

0

Budgeterade investeringar helår, tkr

0

Viktiga händelser
 Under våren har en serie krisövningar avseende
dricksvatten, livsmedel och utsläpp till miljön
genomförts.
 Enheten har deltagit i utbildning för professionellt
bemötande
 Beslut om lakvattenhantering vid Brännbackens
deponi fattas i MHN 12 mars. Beslutet överklagas
och ligger för överprövning hos Länsstyrelsen.
 Tobakslagen ersattes den 1 juli av Lag om tobak
och liknande produkter.
 Bräddning av stora mängder avloppsvatten från
pumpstation till Sätterfjärden 13-14 augusti 2019.
 I samverkan med Roslagsvatten infördes fyra
tappställen för boende i Österåker med egen
brunn.
Verksamhetsuppföljning
Bokslutsprognosen för 2019 redovisar ingen
avvikelse mot budget. Intäkterna förväntas uppgå till
budget. Personalkostnaderna förväntas ligga i nivå
med budget. Överskottet på personalkostnader
kommer att nyttjas under hösten, då föräldraledig har
återgått och visstidsanställningarna kommer att
fortsätta, vilket kommer innebära högre kostnader.
jämförelse med våren. I budget finns det avsatt medel
för oförutsedda kostnader för akuta provtagningar och
dumpat avfall, dessa är svårprognosticerade och i
prognosen antas dessa medel behöva tas i anspråk
under året.
Den nya tillståndsplikten för försäljning av tobak och
det ökade antalet ansökningar om serveringstillstånd
hittills under året har inneburit att viss omfördelning
av resurser och omprioritering av tillsyn och kontroll
behöver göras under året. Prognosen för året är att
viss planerad tillsyn och kontroll kommer att behöva
flyttas till 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått något
särskilt uppdrag av Kommunfullmäktige under 2019.

Miljöskyddstillsyn
Tillsynen av fasta tillsynsobjekt prioriteras.
Provtagning avseende ekologisk status i utvalda sjöar
och vattendrag pågår. Tillsyn av hamnar och
båtuppställningsplatser avseende förorenad mark,
vatten och sediment pågår. Antalet ansökningar om
kompostering av hushållsavfall samt klagomål på
avfall och andra avfallsrelaterade frågor har ökat.
Hälsoskyddstillsyn inklusive tobak och läkemedel
Tillsyn med fokus på ventilation och buller från fasta
installationer har genomförts på samtliga skolor.
En inventering av kyltorn genomförts med anledning
av potentiell risk för legionella. En stor avloppsbräddning i Sätterfjärden orsakade mycket höga
bakteriehalter. Information om avrådan från bad
skedde på badplatserna, med SMS, på webbplats och
Facebook. Nya regler vid försäljning av tobaksvaror
och en utökning av rökfria miljöer har införts.
Livsmedelskontroll
143 av planerade 333 kontroller genomförts och 136
av planerade 222 anläggningar har kontrollerats. 78 %
av kontrollerna gjordes oanmälda. Miljö- och
hälsoskyddsenheten deltar i flera regionala
provtagningsprojekt inom SILK, samverkan inom
livsmedelskontrollen.
Alkoholtillsyn
Flera ansökningar om stadigvarande
serveringstillstånd än förväntat har inkommit under
perioden, Tillstånd har givits till åtta stadigvarande
serveringstillstånd och åtta tillfälliga tillstånd. En
bolagsförändring och tre anmälningar om catering har
handlagts. 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.
Den nya tobakslagen innebär mer omfattande tillsyn
inom området. .Kontrollköp av tobak, receptfria
läkemedel och e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
fortsätter.
Stora förändringar med anledning av nya
avgiftssystem och nya regler förväntas inom de flesta
av Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområden
de kommande åren.

