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1 Viktiga händelser under 2022 
1. Resultatet av Nöjd Kund Index för 2021 redovisades i april 2022 och 

visade förbättringar inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens samtliga 
områden. Området Miljö- och hälsoskydd uppnådde det högsta 
resultatet i Sverige. Området Livsmedel uppnådde även det ett mycket 
högt resultat, plats 7 inom SBA-kommunerna och plats 34 i Sverige. 
Serveringstillstånd uppnådde ett högt resultat, plats 18 inom SBA-
kommunerna och plats 36 i Sverige. 
 

2. Tillsyn har genomförts vid marinor och varv vars hantering av bland 
annat båtbottenfärg har lett till föroreningar i sediment och jord. 
Tillsynen sker i syfte att minska risken för miljö- och hälsopåverkan 
samt för att öka möjligheten att innehålla miljökvalitetsnormerna för 
ytvatten. Tillsynen har lett till ett flertal beslut avseende utredningar 
och åtgärdsplaner. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete inom 
området har uppmärksammats nationellt bland annat på 
Miljöbalksdagarna. 
 

3. En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 1 augusti. 
Lagen innebär att tidigare oreglerade produkter så som vitt snus 
numera omfattas av bland annat anmälningsplikt, åldersgräns, tillsyn 
och marknadsföringsregler. 
 

4. Från och med den 1 juli gäller nya bestämmelser avseende försäljning 
av e-vätskor och e-cigaretter. Vissa e-vätskor med en högre halt nikotin 
kräver ett särskilt tillstånd vid överlåtelse. Remisser från länsstyrelsen 
har handlagts. Hanteringen av dessa särskilt farliga kemiska produkter 
kommer att kontrolleras genom tillsyn. 
 

5. En anmälan om ändring av Margretelunds avloppsreningsverk har 
handlagts och godkänts. Ändringen innebär att det befintliga 
avloppsreningsverket ersätts med en helt ny anläggning i syfte att 
kunna ta tillvara modern teknik, ge en ökad driftsäkerhet och en lägre 
energiförbrukning. 
 

6. Samtliga tillsynsobjekt inom miljöbalkens område med fast årlig avgift 
har erhållit nya beslut om tillsynsavgift baserade på nya taxor som 
började gälla från och med 2022. Taxorna beslutades i 
Kommunfullmäktige 22 nov 2021. 
 

7. Sluttäckningen av Brännbackens deponi är slutförd och godkänd. 
Därmed är anläggningen inte längre en tillståndspliktig verksamhet. 
 

8. Nämndens beslut om att godkänna en lokal reningsanläggning för 
lakvatten från Brännbackens deponi har överklagats och erhållit 
prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Nämnden lämnade 
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yttrande till domstolen i december 2022. 
 

9. Den dispens för tillfälligt ändrade öppettider i Rydbokrossen, avseende 
mottagning av massor nattetid som nämnden lämnade 2021, 
upphävdes efter beslut i Mark- och miljödomstolen. 
 

10. Den ökning av klagomåls- och nedskräpningsärenden som märktes 
2020 och 2021 har fortsatt även under 2022. 
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2 Ekonomisk sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall på helårsbasis uppgår till minus 
8 425 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med helårsbudgeten. Detta 
medför en positiv avvikelse om 425 tkr. Intäkterna är högre jämfört med 
helårsbudgeten med ett överskott om 1 207 tkr. 

Nämnden har haft som ambition att undvika orättvisor för vissa av företagen i 
samband med att det nya riskklassningssystemet inom livsmedelskontrollen 
som träder i kraft den 1 januari 2024, den kontrollskuld som uppstått under de 
senaste två verksamhetsåren har i stort sett kunnat arbetas bort. Kommunerna 
i landet har valt att hantera problematiken med kontrollskuld och eftersläpning 
av kontroll i samband med det nya riskklassningssystemet på olika sätt. 
Stockholms stad har valt att efterskänka avgiften för de anläggningar där inga 
inspektioner är planerade kommande år. I Österåker väljer nämnden en variant 
av Stockholms metod. För de anläggningar där nämnden konstaterar en 
kontrollskuld motsvarande minst den planerade årliga livsmedelskontrollen i 
timmar, debiterats inte den riskklassade kontrollavgiften i förväg  innevarande 
år. Om kontrollen som genomförs i år överstiger kontrollskulden för den 
aktuella anläggningen, efterhandsdebiterar nämnden för den faktiskt nedlagda 
tiden. 
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Driftsredovisning (tkr) Budget 2022 Utfall 2022 Budgetavvikelse Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter     

Avgifter 5 610 6 562 952 6 173 

Övriga intäkter 90 345 255 323 

Summa intäkter 5 700 6 907 1 207 6 496 

- varav interna intäkter 90 90 0 323 

Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader -10 544 -10 822 -278 -10 687 

Lokalkostnader -275 -286 -11 -283 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

Köp av verksamhet 0 0 0 0 

Övriga kostnader -3 731 -4 224 -493 -3 898 

Summa kostnader -14 550 -15 332 -782 -14 868 

- varav interna kostnader -3 416 -3 416 0 -3 351 

Verksamhetens nettokostnad -8 850 -8 425 425 1 128 
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3 Prognossäkerhet 
  Prognos  

Januari -8 850  

Februari -8 850  

Mars -8 850  

April -8 850  

Maj -8 850  

Juni -8 350  

Juli -8 350  

Augusti -8 350  

September -8 350  

Oktober -8 350  

November -8 350  

Bokslut -8 425  
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4 Mål och måluppfyllelse 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade åtta resultatmål 2022. Fem av dessa 
kopplar till kommunens övergripande miljömål och sex till kommunens 
utpekade strategiska områden. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete syftar till att uppfylla de nationella 
målen inom nämndens tillsynsområde såsom Sveriges miljömål, de 
gemensamma målen för myndigheterna i livsmedelskedjan som beskrivs i den 
nationella kontrollplanen (NKP) och de nationella folkhälsomålen. Det 
genomförda arbetet beskriv utförligare inom respektive område i avsnitt 7. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är i huvudsak en kontroll - och 
tillsynsmyndighet och nämndens övergripande mål skulle kunna beskrivas som 
att genom tillsyn- och kontroll verka för en god regelefterlevnad. Tillsynen och 
kontrollen kan aldrig gå längre eller ställa större krav än vad som följer av 
regler och beslut. 

Nedan redovisas måluppfyllelsen för respektive mål. 

4.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög 

kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service. 

Österåkers kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioner och Stockholm 
Business Alliance (SBA) undersökning av Nöjd Kund Index (NKI). För Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden mäts NKI hos företag där tillsyn och kontroll har 
genomförts, privatpersoner omfattas inte. 

Beslutade ärenden samt utförd tillsyn rapporteras månadsvis till SBA som 
därefter skickar ut en enkät till berörda företag. Det sammanställda resultatet 
redovisas i april året efter rapporteringsåret. Från och med 2021 har 
redovisningsmetoden ändrats och resultatet redovisas i delårsredovisning under 
samma år som mätningen har genomförts. 

4.1.1 Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll 

samt avseende serveringstillstånd ska vara hög. 

   
Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Företagsklima

t enl. ÖJ 
(Insikt) 
- Livsmedelsko

ntroll - Totalt, 
NKI 
 

 

85  70  
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Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Företagsklima
t enl. ÖJ 

(Insikt) - Miljö- 
och hälsoskydd 
- Totalt, NKI 

 
 

89  70  

  

Företagsklima

t enl. ÖJ 
(Insikt) 
- Serveringstill

stånd - Totalt, 
NKI 

 
 

78  70  

NKI redovisas på en skala 0 till 100, där 100 är högsta betyg. NKI 80 Mycket högt, 70-80 Högt, 62 - 69 Godkänt, 50 
- 61 Lågt, 50 Mycket lågt. 

Målet uppfylldes 2021. Resultatet för 2021 redovisades i april 2022 och visade 
att området Miljö- och hälsoskydd har ökat från 71 till 89 vilket innebar det 
högst uppnådda resultatet i Sverige inom området. Livsmedel ökade från 79 till 
85, vilket även det är ett mycket högt resultat, plats 7 inom SBA-kommunerna 
och plats 34 i Sverige. Serveringstillstånd ökade från 72 till 78 vilket är ett högt 
resultat, plats 18 inom SBA-kommunerna och plats 36 i Sverige. I 2021-års 
mätning deltog 53 kommuner inom Stockholm Business Alliance och totalt 
deltog 201 kommuner. 

Målet uppfylldes 2021. Måluppfyllelsen avseende 2022 kommer att redovisas i 
delårsredovisning och verksamhetsberättelse 2023. Målet förväntas uppfyllas. 

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens del inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
redovisa en ekonomi i balans. 

4.2.1 Miljö- och Hälsoskyddsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans 

   
Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Ingen negativ 

avvikelse i 
jämförelse 

med budget 

 
 

0 425 0 100 % 

Målet uppfylldes 

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet 

Tillsyn i skolor och förskolor ska utföras med syfte att uppnå en god miljö. 
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4.3.1 Tillsyn i skolor och förskolor utförs med syfte att uppnå en god 

miljö 

   
Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Andel av 
skolorna där 

MHN har 
genomfört 
tillsyn av 
miljön 

 
 

100 % 0 % 0 % 100 % 

  

Andel av 

förskolorna 
där MHN har 

genomfört 
tillsyn av 
miljön 
 

 

0 % 75 % 100 % 75 % 

Tillsyn genomförs vartannat år på skolor och vartannat år på förskolorna. 

Målet uppfylldes till 75%. 

Tillsynen av förskolorna genomfördes under hösten 2022. På grund av ovanligt 
hög sjukfrånvaro på förskolorna och Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste 
sju inspektioner flyttas till januari 2023. Inspektionerna kunde genomföras 
under januari månad. Det samlade resultatet av inspektionerna kommer att 
redovisas i en rapport under våren 2023. 

4.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre 

och personer med funktionsnedsättning 

Tillsyn i äldreboenden och gruppbostäder för personer med 
funktionsnedsättning ska utföras med syfte att uppnå en god miljö 

4.4.1 Tillsyn i äldreboenden och gruppbostäder för personer med 

funktionsnedsättning ska utföras med syfte att uppnå en god miljö 

   
Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Andel av 

äldreboenden 
där MHN har 
genomfört 

tillsyn 
 
 

100 % 0 % 0 % 100 % 
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Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Andel av 
gruppbostäder 

för personer 
med 
funktionsnedsä

ttning där 
MHN har 
genomfört 
tillsyn 

 
 

0 % 95 % 70 % 136 % 

Tillsyn i äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning ska utföras vart tredje respektive vart 

femte år. 

Målet uppfylldes. 

Tillsynen har genomförts av samtliga gruppbostäder. Tillsynen omfattade 20 
verksamheter och inspektioner har genomförts på plats. En inspektion fick på 
grund av sjukdom genomföras i januari 2023. Ett fåtal anläggningar hade 
enklare brister där åtgärd har krävts och dessa kommer att följas upp. Det 
samlade resultatet av inspektionerna kommer att redovisas i en rapport under 
våren 2023. 

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö 

I Österåker ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt, där 
hänsyn tas till människors hälsa och trygghet. 

4.5.1 Tillsyn utförs i syfte att förhindra ordningsstörningar eller 

överservering på eller i anslutning till serveringsställen 

   
Resultatindikat

orer 
Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Måluppfyllelse 

2022 

  

Antal 
genomförda 
kvällstillsynstill

fällen 
 
 

7 5 3 166,67 % 

Tillsyn utförs kvälls- och nattetid på serveringsställen som har sena öppettider. 

Målet uppfylldes. Tillsyn har genomförts kvällar, sena kvällar och nattetid. 
Tillsynen har genomfört tillsammans med Polisen vid två tillfällen under året. 

4.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, 

där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur 

att samverka 

God kvalitet av både grundvatten och vattnet i våra sjöar och vattendrag är en 
förutsättning för bebyggelse utanför det allmänna verksamhetsområdet. 
Miljökvalitetsnormen är målet med arbetet för varje vattenförekomst. 
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Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå minst 
miljökvalitetsnormen god ekologisk samt kemisk status och att inga vatten får 
försämras. Vattenförekomsten får alltså inte påverkas negativt av avlopp eller 
andra verksamheter. 

4.6.1 Tillsyn av små avloppsanläggningar utförs i syfte att sjöar, vattendrag 

och kustvatten ska bibehålla eller uppnå en god ekologisk och god 

kemisk status 

   
Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Antal 

fastigheter 
med enskilt 
avlopp där 

MHN har 
genomfört 
tillsyn 
 

 

200 203 200 101,5 % 

Målet uppfylldes. Inventering i form av arkivstudier och utskick till 
fastighetsägare av cirka 620 fastigheter har genomförts. Tillsyn i har 
genomförts på 203 fastigheter, i vissa fall har fler inspektioner genomförts. 40 
avlopp (20%) hade så dålig status att förbud har eller kommer att meddelas. 
Vanligtvis underkänns ca 15 - 20 % av de inspekterade avloppen vid den 
planerade tillsynen. 

4.6.2 Sprida information om risk för förekomst av skadliga ämnen i 

enskilda brunnar 

   
Resultatindikat
orer 

Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

  

Antal analyser 
av 

brunnsvatten 
som 
genomförts 

 
 

419 353 400 88,25 % 

Målet uppfylldes delvis. 

Målnivån grundar sig på erfarenhet från tidigare års provtagning. 

Den som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat 
bruk ansvarar själv för att vattnet är av god kvalitet och säkert att dricka. 
Livsmedelsverket rekommenderar att sådant vatten ska provtas minst vart 
tredje år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har mycket liten rådighet över i 
vilken utsträckning provtagning sker. Information till fastighetsägare på 
hemsida mm är en viktig åtgärd. För att underlätta för fastighetsägare att ta 
prover har Österåkers kommun tillsammans med grannkommunerna 
genomfört en gemensam upphandling av hämtning av prover och analys för 
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vattenprover från enskilda brunnar. 

Under 2022 har 353 analyser på brunnsvatten utförts. Under året har det varit 
vissa svårigheter att leverera provtagningsflaskor till öarna vilket kan ha 
påverkat resultatet negativt. Även det ekonomiska läget i samhället kan påverka 
i vilken utsträckning vattenprover tas. Ytterligare information om vikten av att 
kontrollera sitt brunnsvatten och ytterligare åtgärder som underlättar att hämta 
och lämna provflaskor kan öka antalet prover. 

4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbar 

Österåker växer och det är viktigt att kommunens utveckling sker långsiktigt 
hållbart. I ett skede med stor exploatering är tillsyn av förorenade områden i 
exploateringsskedet av största vikt. För att människor ska kunna bo och leva 
utan risk för hälsa och miljön behövs tillsyn och åtgärder även inom befintliga 
områden. 

4.7.1 Tillsyn av förorenade områden och byggnader genomförs i syfte att 

åstadkomma riskreducering för människors hälsa och miljön 

   
Resultatindikat

orer 
Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Måluppfyllelse 

2022 

  

Antal 
förorenade 
områden eller 

byggnader där 
undersökning 
eller åtgärder 

har skett 
 
 

20 20 20 100 % 

Målet uppfylldes. Tillsyn har genomförts av bland annat föroreningar på 
marinor och båtuppställningsplatser, handläggning och bedömning av 
saneringsärenden, tillsyn i samband med planläggning, byggnationer och 
markarbeten. 
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5 Effekter av Rysslands invasion av Ukraina 

på ekonomi och verksamhet 
Inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområde ses effekten av 
invasionen i Ukraina främst kopplade till ett minskat bostadsbyggande i 
kommunen och då särskilt till bostadsbyggandet i områden med enskilda 
lösningar av vatten och avlopp. Antalet remisser från Byggnadsnämnden har 
minskat till nivåer från åren innan pandemin och antalet ansökningar om 
enskilda avlopp har minskat betydligt. Under flera år har trenden varit att allt 
färre borrar för bergvärme. De höjda elpriserna har lett till en betydande 
ökning av anmälan av borrning för bergvärme under 2022. Se avsnitt 7.4. 

Både pandemin och invasion i Ukraina har aktualiserat behovet av ett ökat 
säkerhets och beredskapsarbete även inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta även kommande år. 
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6 Effekter av pandemin på ekonomi och 

verksamhet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även i år i stor omfattning påverkats av 
Coronapandemin. Distansarbetet tillämpas i högre omfattning och även tillsyn 
och kontroll genomförs på distans om dock i mindre omfattning än under den 
tid pandemins restriktioner tillämpades. Den ökning av klagomålen och 
nedskräpning som märktes under pandemins tidigare år tycks ännu kvarstå och 
kan beror på att fler arbetar hemifrån och att intresset för att visats i naturen i 
närområdet har ökat. Ett ökat uttag av semester och övertid har märkts under 
året då många valde att spara semesterdagar under pandemin och 
trängselkontroller på kväller och helger generade övertid. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är att kontrollera regelefterlevnad 
och att förhindra risk för hälsa och miljön med hänsyn tagit till pandemin, har 
fortgått under kvartal 1, till detta uppdrag har bidrag erhållits via 
Kammarkollegiet. 
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7 Verksamhetsuppföljning 

7.1 Verksamhetsuppföljning - helår 

Driftsredovisning per 
verksamhet (belopp i tkr) 

Budget 2022 Utfall 2022 
Budgetavvike

lse 
Utfall 2021 

Nämnd -900 -845 55 -677 

Miljö- o hälsoskydd gemensam -604 -998 -394 -785 

Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd -2 963 -2 732 231 -3 020 

Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd -1 310 -1 270 40 -984 

Tillsyn enl. livsmedelslagen -1 899 -1 661 238 -1 722 

Försäljningstillsyn -502 -322 180 -220 

Tillsyn enl. alkohollagen -672 -597 75 -964 

Verksamhetens nettokostnader -8 850 -8 425 425 -8 372 

7.2 Nämnd 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar med att hantera anmälningar och 
ansökningar av olika tillstånd inom nämndens ansvarsområden. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden är även en tillsyns- och kontrollmyndighet vars uppdrag 
är att på eget initiativ eller efter klagomål i nödvändig utsträckning kontrollera 
att regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de 
åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. För vissa 
verksamhetstyper finns behov av återkommande och regelbunden tillsyn. För 
andra typer av verksamheter är det relevant med tillfälliga kampanjer eller 
projekt, stickprovskontroller eller tillsyn enbart till följd av klagomål. 

Tillsynsuppdraget är inte enbart att kontrollera. En mycket viktig del i 
uppdraget är att myndigheter ska ge den information som en enskild 
verksamhetsutövare kan behöva i syfte att underlätta för denne att efterleva 
regelverken. Det är ett uppdrag som kan gå längre än serviceskyldigheten i 
förvaltningslagen och tillsynsmyndigheten bör arbeta parallellt med 
information och kontroll i sina kontakter med verksamhetsutövaren. 

Enligt Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente fullgör nämnden 
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lag och foder 
och animaliska biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer, lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel, lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen samt Europaparlamentets och rådets 
(EU) förordning 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska även fullgöra de övriga uppgifter som 
enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Under Coronapandemin har Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit tillsyn 
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med stöd av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen 
slutade gälla 31 mars 2022. 

Under året har ett av åtta nämndsmöten har genomförts på distans. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått något särskilt uppdrag av 
kommunfullmäktige inför 2022. 

7.3 Miljö- och hälsoskydd gemensam 

Under året har anpassningar med anledning av EU:s 
marknadskontrollförordning gjorts till svensk lag. Ändringarna berör bland 
annat tillsynen inom miljöbalkens område, främst beträffande kontroll av 
distributörer, märkning, förbjudna ämnen, barnsäkerhet, batteridirektivet och 
märkning av plast. Det är ännu helt klargjort hur tillsynen kan bedrivas och hur 
den ska finansieras. 

Under året trädde även den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter som 
bland annat omfattar s.k. vitt snus i kraft. Lagen omfattar produkter som inte 
tidigare varit reglerade. I stort sett innebär lagen att de produkter som lagen 
omfattar har liknande regleringar som de produkter som omfattas av lag om 
tobak och liknande produkter gällande åldersgräns, marknadsföring, märkning 
och hälsovarning och omfattas av tillsyn i samma omfattning som 
tobaksprodukter. 

I betänkandet SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster föreslogs åtgärder 
och regler som berörde små avloppsanläggningar. Riksdagen sade i juni nej till 
en lagändring om små enskilda avloppsanläggningar. Vissa ändringar 
beträffande rapportering av tillsyn och status av små avloppsanläggningar har 
införts under de senaste åren  Det är i dagsläget inte känt om Havs- och 
vattenmyndigheten kommer att öka kraven ytterligare på kommunerna 
beträffande tillsyn och rapportering. 

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning av 
e-vätskor och e-cigaretter. Vissa e-vätskor med en högre halt nikotin kräver ett 
särskilt tillstånd vid överlåtelse. Under året har två remisser från länsstyrelsen 
har handlagts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för 
hanteringen av dessa särskilt farliga kemiska produkter vilket kommer att 
planeras under kommande år. 

Samtliga tillsynsobjekt inom miljöbalkens område med fast årlig avgift har 
erhållit nya beslut om tillsynsavgift baserade på nya taxor som började gälla 
från och med 2022. Taxorna beslutades i Kommunfullmäktige 21 november 
2022. 

Österåker fattade under 2022 beslut om en strategi för verksamhetsutveckling 
för kommunen. Strategin tar ett samlat grepp över de olika delområden som 
inryms inom kvalitetsutveckling och ska bidra till att säkra effektivitet och 
kvalitet i verksamheten samt ge nämnderna och förvaltningarna vägledning i 
hur olika utvecklingsinsatser ska prioriteras och drivas för att nå Österåkers 
vision 2040. 
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Inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område pågår ett kontinuerligt arbete 
med att bibehålla och vidareutveckla både kvalitet och rättssäkerhet inom 
myndighetsområdet. Under 2022 har miljö- och hälsoskyddsavdelningen tagit 
fram en handlingsplan med åtgärder att genomföra alternativt utredas för att 
ytterligare förbättra kvaliteten. Under året har medarbetarna genomfört en 
utbildning  med syfte uppnå rättssäker handläggning och att skriva rättssäkra 
beslut. Ytterligare kvalitetsförbättrande arbete beskrivs under respektive 
område. 

Två längre sjukskrivningar samt två uppsägningar medförde att vakanser 
uppstod under andra halvåret. Rekrytering av ersättare genomfördes under 
hösten men vissa vakanser uppstod innan nyrekryterade medarbetare var på 
plats. 

7.4 Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd 

Personalomsättning under året och efterföljande rekrytering har tagit tid i 
anspråk och inneburit ett underskott på personal. Viss tillsyn har därmed inte 
hunnits med som planerat och behöver skjutas fram till 2023. 

Tillsyn av små avlopp har bedrivits på olika delar av Ljusterö och Ingmarsö. 
Inventering i form av arkivstudier och utskick till fastighetsägare har omfattat 
cirka 620 fastigheter. En ny metodik för tillsyn av minireningsverk har tagits 
fram i syfte att både effektivisera och öka kvaliteten på tillsynen. Tillsyn av 
minireningsverk har utförts med en särskilt framtagen digital checklista samt 
genom inspektioner där fastighetsägaren deltog. 

Havs- och vattenmyndigheten håller på att införa digital rapportering av 
kommunernas tillsyn av små avlopp. Vilka uppgifter som behöver ingå i 
kommunens tillsynsregister styrs av vilka uppgifter som ska rapporteras. Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden har under våren genomfört en digital inläsning av 
uppgifter till tillsynsregistret från kommunens slamsugningsregister och register 
över tillstånd till avlopp. Det befintliga registret över små avloppsanläggningar 
har kompletterats med koordinater på cirka 3200 tillsynsobjekt, cirka 1600 nya 
objekt har skapats utifrån avloppstillstånd och cirka 310 nya objekt har skapats 
för slutna WC-tankar. Arbetet med tillsynsregistret tog mer tid än planerat men 
hade hög prioritet i syfte att öka tillförlitligheten vid rapportering till Havs- och 
vattenmyndighetens nationella databas. 

Klagomål inom miljöbalkens område har tagit mer tid än planerat. Klagomålen 
har bland annat avsett buller från skytte, mobil krossning, byggarbeten och 
trafik samt utsläpp från bilverkstad, båtvrak, nedskräpning, hushållsavfall, 
avlopp, invasiva arter och avfall från byggarbetsplatser. Bland annat har 
klagomål på avfall från byggverksamhet lett till åtalsanmälan och flera beslut 
om återfärder förenade med vite. 

Flera omfattande anmälnings- och dispensärenden har handlagts under året. 
En ansökan om dispens för ändrade arbetstider för att kunna ta emot massor 
nattetid i Rydbokrossen hanterades under våren. Nämndens beslut att tillåta 
mottagning nattetid överklagades och upphävdes under hösten av Mark- och  
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miljödomstolen. En anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet vid 
Margretelunds avloppsreningsverk hanterades avseende utformningen av det 
nya verket som ska byggas samt en anmälan avseende utbyggnad av 
ledningsnätet. Ändringen innebär att det befintliga avloppsreningsverket ersätts 
med en helt ny anläggning i syfte att kunna ta tillvara modern teknik, ge en 
ökad driftsäkerhet och en lägre energiförbrukning. 

Tillsyn har utförts i huvudsak enligt planerat på tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamheter och på verksamheter med årlig tillsynsavgift. 
Totalt uppgår antalet tillsynsobjekt till 80 stycken. Tillsynsintervallet varierar 
beroende på typ av verksamhet och verksamhetens omfattning. En viss 
tillsynsskuld förekommer till följd av att tillsyn på 8 stycken tillsynsobjekt inte 
har hunnits med alternativt skjutits fram av andra anledningar. Orsaken var 
bland annat att det var svårt att boka tillsynsbesök med verksamhetsutövaren 
samt att handläggning av klagomål kopplade till tillsynsobjekt ersatte det 
ordinarie tillsynsbesöket. Den framskjutna tillsynen kommer att prioriteras 
2023. 

Tillbud under året har bland annat förekommit i form av utsläpp av hydraulolja 
och drivmedel i samband med tillbud på bilväg och i Åkers Kanal, Smedbyån 
och utanför sjösättningsrampen vid Båthamnsvägen. 

Tillsyn och inventering av miljöfarliga verksamheter i industriområden har 
genomförts inom Runö industriområde enligt plan. Tillsynen utfördes genom 
utskick av digitala enkäter och efterföljande inspektioner. 

Tillsyn har genomförts som planerat vid marinor, varv och 
båtuppställningsplatser. Tillsynen har omfattat både pågående verksamhet och 
föroreningar från historisk verksamhet, då hantering av bland annat 
båtbottenfärg har lett till föroreningar i sediment och jord. Tillsynen har lett till 
ett flertal beslut om krav på utredningar och åtgärder för att minska risken för 
spridning till miljön och exponering till människor. Syftet med tillsynen är även 
att öka möjligheten att innehålla miljökvalitetsnormerna för ytvatten. 

Arbetet med tillsyn inom förorenade områden innebär bland annat granskning 
av ärenden i Ledningskollen som krävt mer resurser än planerat. Flera ärenden 
har resulterat i rådgivning och i flera fall krav på undersökningar, provtagningar 
och behov av uppföljning. 

Utredning och riskklassning av misstänkt förorenade områden har utförts 
löpande under året enligt plan. Arbetet är till stora delar händelsestyrt till följd 
av pågående planläggning, markarbeten med schaktning och klagomål. Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden bedömer att mer tid kommer att behövas 
kommande år för att utföra utredning och riskklassning. Behovet kommer 
bland annat att synliggöras i den handlingsplan för förorenade områden som 
kommer att tas fram 2023. 

Tillsyn av gamla deponier, kopplat till avfallsplanens handlingsplan har utförts i 
viss omfattning men inte fullt ut enligt plan. Tillsynen kommer att prioriteras 
2023. 

Under året har tillsynen av Brännbackens avfallsanläggning tagit mer tid än 
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planerat. Arbetet har bland annat omfattat granskning av utförd sluttäckning, 
granskning och uppföljning av egenkontrollen samt hantering av överklagan av 
nämndens beslut att godkänna en lokal reningsanläggning för lakvatten. 
Överklagan har erhållit prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen och 
ett yttrande till domstolen lämnades i december. 

Tillsyn av CFC har utförts enligt plan genom den årliga granskningen av 
årsrapporter för de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggningar 
som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter. 

Tillsyn på mindre drivmedelsanläggningar (U-verksamheter) utfördes enligt 
plan. 

Tillsyn av före detta verksamheter som har använt halogenerade lösningsmedel 
samt handelsträdgårdar som har använt bekämpningsmedel har inte utförts 
enligt plan. Tillsynen kommer att utföras till större del under 2023 men kan 
delvis komma att behöva skjutas fram till 2024 på grund av brist på resurser. 

Tillsyn på dagvattenanläggning för uppföljning av bland annat egenkontroll 
utfördes inte enligt planerat. Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde på 
personalomsättning och vakanser. Tillsynen kommer att prioriteras 2023. 

Tillsyn på golfbanor utfördes inte enligt plan och har skjutits fram till 2023. 
Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde på personalomsättningen och 
de behov av omfördelning av personalresurserna som den gav upphov till. 
Tillsynen kommer att prioriteras 2023. 

Tillsyn på avloppsanläggningar dimensionerade för 25-200 pe har utförts i 
huvudsak enligt planerat. Viss tillsynsskuld förekommer på grund av att 5 
anläggningar inte hanns med och har skjutits fram till 2023. Orsaken kan 
kopplas till vakanser som påverkade arbetet med tillsyn av dessa anläggningar 
och till viss del även svårigheter att boka tillsynsbesök med de aktuella 
verksamhetsutövarna. 

Tillsyn på tandvårdsmottagningar har inte utförts som planerat och kommer att 
prioriteras 2023. Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde på 
personalomsättningen och de behov av omfördelning av personalresurserna 
som den gav upphov till. 

Tillsyn på VA-huvudmannens hantering av dagvatten i tätorten har inte utförts 
som planerat. Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde på 
personalomsättningen och de behov av omfördelning av personalresurserna 
som den gav upphov till. Tillsynen kommer att prioriteras 2023 och utföras i 
enlighet med vägledning, inom ramen för den nationella strategin för 
miljöbalkstillsynen. 

Tillsyn av dagvatten inom detaljplanelagda områden har inte utförts som 
planerat och har skjutits fram till 2023. Orsaken till att tillsynen flyttades fram 
berodde på personalomsättningen och de behov av omfördelning av 
personalresurserna som den gav upphov till. 

Tillsyn på bilverkstäder och billackerare har inte utförts enligt plan. Tillsynen 
kommer att prioriteras 2023 och kommer att genomföras inom det nationella 
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tillsynsprojektet som kommer att utföras i enlighet med nationella strategin för 
miljöbalkstillsynen. Det nationella tillsynsprojektet kommer att pågå under 
2023-2024. Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde på delvis på 
personalomsättning och vakanser men främst på att det finns fördelar med att 
avvakta med tillsynen tills det nationella projektet med tillgång till ny 
tillsynsvägledning och ökad samsyn. 

Tillsyn på gödselhantering vid djurhållare har inte utförts enligt plan. Tillsynen 
ingår i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen som innebär att 
vägledning togs fram av Jordbruksverket under 2022. Tillsynen kommer att 
prioriteras 2023 och utföras i enlighet med den nya tillsynsvägledningen. 
Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde delvis på personalomsättningen 
och vakanser men främst på att det finns fördelar med att avvakta med 
tillsynen tills det nationella projektet med tillgång till ny tillsynsvägledning och 
ökad samsyn. 

Uppsökande tillsyn på bygg- och rivningsavfall och masshantering har inte 
utförts enligt planerat. Tillsyn på bygg- och rivningsavfall samt masshantering 
har istället skett i samband med klagomål eller initierat av bygglovsremisser. 
Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde på personalomsättningen och 
vakanser. Tillsynen kommer att utföras i viss mån 2023 men kan komma att 
behöva skjutas fram till 2024. 

Tillsyn av fastigheter med samlingar av skrot och farligt avfall har inte utförts 
enligt plan. Orsaken till att tillsynen flyttades fram berodde på 
personalomsättningen och vakanser. Tillsynen kommer att prioriteras 2023. 

7.4.1 Miljöskydd 

Nyckeltal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Handläggningstid 

tillstånd små 
avlopp inom 6 
veckor, % 

94% 96% 97% 95% 98% 100% 

Tillstånd små 
avlopp 

166 156 174 122 120 140 

Anmälningar 
värmepump 

59 50 67 84 85 50 

Anmälningar om 

kompostering av 
matavfall, slam 

och latrin 

38 49 25 29 30 30 

Anmälningar 
vattenverksamhet 

18 34 20 21 20 20 

Prognosen för anmälningar av värmepumpar och tillstånd till små avlopp 
justerades i förhållande till budget i delårsredovisningen. De avvikande 
trenderna som sågs i början av året har kvarstått under 2022. 
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7.5 Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd 

Personalomsättning under året och efterföljande rekrytering har tagit tid i 
anspråk och inneburit ett underskott på personal. Viss tillsyn har därmed inte 
hunnits med som planerat och behöver skjutas fram till 2023. Efter en 
omfördelning av personalresurserna kunde tillsynen på gruppbostäder utföras. 

Arbetet med information angående PFAS i dricksvatten i brunnar pågår i en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp och kan komma att leda till provtagning 
av brunnar eller vatten i mark inom vissa utpekade områden. 

Klagomålen inom miljöbalkens område har ökat och tagit mer tid i anspråk än 
planerat.  Klagomålen har bland annat omfattat bostadsklagomål, förorening av 
dricksvattenbrunn, lukt och buller. 

Uppföljning av tillsynen på äldreboenden som utfördes 2021 har slutförts 
under våren med viss uppföljning och med tillsyn av fastighetsägare. 
Fastighetsägartillsyn är utförd på 9 stycken fastighetsägare till äldreboenden. 

Tillsyn har skett av att radonmätning har utförts i flerbostadshus, 
bostadsrättsföreningar och hyreshus i ett antal äldre byggnader. 

Tillsyn av gruppbostäder har utförts i huvudsak enligt plan. 19 av totalt 20 
tillsynsobjekt har erhållit inspektioner 2022. En inspektion fick skjutas fram 
och har genomförts i januari 2023. 

Arbetet med små vattentäkter har tagit mer tid än planerat. Arbetet består 
främst i rådgivning till fastighetsägare avseende vattenkvalitet i enskilda 
brunnar. 

Tillsyn av förskolor har inte kunnat utföras helt enligt plan. 7 tillsynsobjekt fick 
lov att skjutas fram och har erhållit tillsynsbesök under januari 2023. Tillsynen 
omfattade totalt 28 stycken förskolor. Orsaken kan kopplas 
personalomsättningen som innebar underskott på personal och behov av 
introduktion av ny personal. Viss fördröjning i tillsynen uppstod till följd av 
sjukdom och svårigheter att boka tid med verksamhetsutövarna. 

7.5.1 Hälsoskydd 

Nyckeltal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Anmälningar 
dricksvattentäkt 

(grundvatten) 

14 20 16 19 20 20 

Klagomål inom 
miljöbalkens 
område 

59 87 112 91 80 60 

Den ökning av klagomål och nedskräpning som märktes under pandemins 
tidigare år har kvarstått under 2022. 
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7.6 Tillsyn enligt livsmedelslagen 

Den 31 december 2022 var 306 livsmedelsanläggningar registrerade. I 
begreppet livsmedelsanläggning ingår 26 dricksvattenanläggningar. 

Under året har 39 nya verksamheter registrerats varav en ny 
dricksvattenanläggning och fem är så kallade UF-företag (ung företagsamhet är 
ett företag som startas, drivs och avvecklas under ett läsår på gymnasiet). 
Samtidigt har 34 livsmedelsanläggningar avregistrerats, varav en 
dricksvattenanläggning då verksamheten anslutits till kommunalt vatten. I 
övrigt är trenden likt tidigare år ägarbyten, nya anläggningar, och flera mindre 
eller säsongsbetonade livsmedelsverksamheter. 

Under året har sex iRASFF (Nationellt varningssystem om livsmedel), 16 
misstänkta matförgiftningar och sju klagomål hanterats. Ingen 
utbrottsutredning har varit aktuell. 

Uppföljande kontroller har genomförts vid 22 särskilda tillfällen, så kallade, 
extra kontroller och 34 sanktionsbeslut har fattats främst gällande brister i 
allergeninformationen till konsumenter, men även gällande rengöring och 
skadedjur. 

Enligt plan för kontrollen 2022 ska alla livsmedelsanläggningar med 
kontrollskuld och alla anläggningar med hög risk eller mellanrisk kontrolleras 
under året. Den sista december har enligt sammanställning från 
myndighetsrapporteringen till Livsmedelsverket, 252 planerade kontroller, 102 
uppföljande, varav flertalet inom ramen för planerad kontroll och 11 
händelsestyrda kontroller genomförts. Redovisad genomförd kontrolltid under 
året motsvarar 1230 timmar. Det riskklassade kontrolltiden tillsammans med 
kontrollskuld från 2021 är ca (899+460) 1359 timmar. Samtidigt har flera redan 
kontrollerade eller okontrollerade anläggningar upphört och nya tillkommit 
under året. Även inte genomförd kontroll av nedlagda anläggningar och inte 
genomförd kontroll av nytillkomna anläggningar genererar en kontrollskuld. 
Sammantaget fanns en kvarstående kontrollskuld till verksamheterna, att 
utföras 2023, den sista december om ca 60 timmar. Samtliga livsmedelsanläggar 
som är klassade som hög eller medelhög risk är kontrollerade. Äldre- och 
vårdboenden har företrädesvis kontrollerats på distans för att undvika smitta 
av Covid19 och influensa. 

Minst 75 % av besöken bör vara oanmälda. Under 2022 var 76 % av 
kontrollerna oanmälda kontroller och 24 % var föranmälda kontroller 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens fokus har under året legat på att genomföra 
kontroll utifrån de operativa målen (nationella mål). Ett av de operativa målen 
handlar om att kontrollera att verksamheterna har kunskap och kännedom om 
ingående allergener. Kontrollen har omfattat alla anläggningar med servering 
eller utlämning av oförpackade livsmedel så som restauranger, caféer och 
snabbmatsrestauranger. Resultatet visade att flera verksamheter hade brister i 
kunskap om allergener eller brister i sina rutiner för information om allergener. 
Ett annat operativt mål som kontrollerats under året är spårbarhet på ägg i 
detaljhandeln, restauranger, caféer och bagerier där inga avvikelser 
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uppmärksammades. Inom Silk, samverkan inom livsmedelskontrollen i 
Stockholms län, har Miljö- och hälsoskyddsnämnden deltagit i Vodka-
projektet. Genom kontroll av spårbarhet, märkning och analys av finkel och 
alkoholhalt har nämnden kunnat fastställa att kontrollerade verksamheter inte 
fuskade med Vodka. 

Livsmedelskontrollen har till och från sedan årsskiftet 2020 inte haft tillräckligt 
med årsarbetskrafter för att klara av den planerade kontrollen. Till viss del 
beror resursbristen på effekter av Coronapandemin men även på grund av 
vakanser av andra orsaker såsom långtidssjukskrivning, föräldraledighet samt 
att en inspektör som arbetat 50% med livsmedelskontroll valde att avsluta sin 
tjänst under året. Tid har även behöv avsättas för rekrytering och introduktion 
av nyanställda. Sammantaget har vakanser och tid vid rekrytering gjort att det 
svårt att hinna med all riskklassad kontrolltid. 

7.6.1 Livsmedel 

Nyckeltal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Anmälningar 

registrering av 
livsmedelslokal 

34 48 44 39 40 40 

Inspektioner av 
trängsel och 
smittskyddsåtgärder 

på serveringsställen 

 382 145 1 1 10 

Fem av registreringarna är så kallade UF-företag (ung företagsamhet) och en är 
en ny dricksvattenanläggning. 

Under Coronapandemin har Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit tillsyn 
med stöd av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen 
slutade gälla 31 mars 2022. 

7.7 Försäljningstillsyn 

Vid utgången av 2022 fanns det 35 försäljningsställen som saluförde en eller 
flera av produktslagen folköl, tobaksvaror, e-cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter eller receptfria läkemedel i detaljhandeln. 

Tillsynen av de olika varuslagen kan med fördel göras vid samma 
inspektionstillfälle och bör ske oanmäld. Tillsynen bör utföras av två 
inspektörer gemensamt. Under året har en långtidssjukskrivning inneburit att 
endast en inspektör arbetat inom tillsynsområdet. 

Tillsynen av försäljning av tobaksvaror, folköl, receptfria läkemedel och e-
cigaretter har genomförts oanmält, fysiskt på försäljningsställen. 
Distansförsäljning av receptfria läkemedel och andra produkter har granskats 
på försäljningsställenas webbsida. 

Tillsyn i detaljhandeln har skett vid 30 av 36 försäljningsställen. Tre 
försäljningsställen var stängda under året och tre försäljningsställen, ett 



 

 

 

 

 

25 

 

 

mikrobryggeri, en konferensanläggning och en kosttillskottsbutik med ett 
mycket litet utbud har skjutits fram. 

Det krävs tillstånd för att sälja tobaksprodukter. Två ansökningar om tillstånd 
till tobaksförsäljning har slutförts under 2022. Ytterligare två ansökningar är 
under handläggning. Handläggningen av tobaksförsäljningstillstånd är lika 
omfattande som den som sker vid ansökan om serveringstillstånd. Syftet med 
tillståndsförfarandet är främst att minska förekomsten av illegal handel med 
tobaksvaror. Illegal handel innebär bl.a. att kriminella aktörer profiterar på 
hanteringen, att konkurrensen blir osund mellan hederliga och ohederliga 
handlare och att det säljs illegala tobaksvaror som är prismässigt överkomliga 
för barn och ungdomar. Illegal handel är därmed ett hot mot de tobakspolitiska 
målen. 

Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter 
såsom Polismyndighet, Skatteverket och Kronofogden arbetar med att granska 
att den som har tillstånd fortfarande lever upp till lagens krav på personlig och 
ekonomisk lämplighet. Uppgifter hämtas in för företaget och för personer med 
betydande inflytande i företaget och övriga bolagsengagemang. Ärenden 
omfattandes inre tillsyn kan också startas med anledning av att misstanke 
uppstått om någon form av missförhållande rörande en verksamhet eller 
härröra från tillsyn. Den inre tillsynen bedrivs genom att skicka remisser och 
underrättelser mellan berörda myndigheter. 

Inre tillsyn av har genomförts av samtliga 27 försäljningsställen som innehar 
tobaksförsäljningstillstånd, alla ställen bedöms vara utan anmärkningar. Sex 
anmälan om förändrad bolagssammansättning har hanterats. 

27 verksamheter har anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter efter att 
den nya lagen trädde i kraft 1 augusti 2022. 

Tillsyn över rökfria miljöer sker dels vid livsmedelskontroll och tillsyn av 
serveringstillstånd, men även i samlad form. Tillsyn av rökfria miljöer har 
utförts i samband med annan tillsyn vid detaljhandelsverksamheter under 2022. 
Tillsyn av rökfria miljöer har skett vid minst 62 rökfria miljöer så som bland 
annat hållplatser i lokaltrafiken, entréer. Tillsyn av lokaler där allmänheten har 
tillträde har sett vid kontroller i lokalen och vid tillsyn i närområdet. 

Kontrollköp har inte genomförts i år. Främst på grund av risk för smitta för de 
ungdomar som utför kontrollköp men även på grund av att tillsynen har fått 
nedprioriteras på grund av en längre sjukskrivning.  

Förebyggande tillsyn sker genom råd och information i samband med tillsyn 
men även vid andra möten med företrädare för verksamheten. Förändringar i 
regelverken och som berör verksamheter som saluför de olika produktslagen 
sker genom mejlutskick. 

7.8 Tillsyn enligt alkohollagen 

I Österåkers kommun fanns den 31 december 40 serveringsställen med 
stadigvarande serveringstillstånd, varav tre tillstånd avser stadigvarande till 
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slutet sällskap. 

Under året har 19 ansökningar om serveringstillstånd inkommit. En ansökan 
avser stadigvarande till allmänheten, en avser stadigvarande ändring och övriga 
avser tillfälliga tillstånd. Två sökande har valt att dra tillbaks sin ansökan. 

14 sökanden har meddelats serveringstillstånd, varav ett tillstånd avser 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, ett avser stadigvarande 
utvidgning av yta och resten är tillfälliga serveringstillstånd.  

Dessutom har 14 anmälan om catering, tre anmälan om förändrad 
bolagssammansättning och 24 anmälan om serveringsansvariga hanterats. 

Både yttre och inre tillsyn av ekonomi och vandel har kunnat genomföras 
enligt plan. 

Tillsyns av alkoholservering, så kallad yttre tillsyn har skett dagtid 11:00 - 20:00 
vid 42 tillfällen, kvällstid 20:00 23:00 vid 22 tillfällen och nattillsyn 22:00 
- 02:00 vid fem tillfällen. Fyra verksamheter inte erhållit yttre tillsyn, främst på 
grund av begränsat tillgänglighet. 

Hos alla verksamheter med serveringstillstånd har det genomförts inre tillsyn. 
Inre tillsyn innebär en granskning av om företaget och dess företrädare 
fortfarande uppfyller alkohollagens krav på ekonomisk och personlig 
lämplighet. Granskning av restaurangrapporter och polisrapporter ingår också i 
den inre tillsynen. 

Inga tillsynsärenden har startats under 2022. Ett tillsynsärende kan startas om 
uppgifter som framkommer vid inre tillsyn, yttre tillsyn eller polisrapporter 
behöver utredas närmare. 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har inte erbjudits under 2022. 
Verksamheter som efterfrågat utbildningen har hänvisats till kursen hos 
www.stad.org. STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är ett 
kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD har som mål att 
förebygga alkohol- och drogproblem genom att påverka tillgänglighet och 
efterfrågan på alkohol och droger i samhället. STAD har utvecklat flera 
framgångsrika metoder såsom Ansvarsfull Alkoholservering och Krogar mot Knark. 
Inspektören ger regelbundet information och råd ur utbildningen ansvarfull 
alkoholservering vid tillsyn eller andra möten med företrädare för verksamheter 
med serveringstillstånd. Utbildningen omfattar bland annat alkoholens 
medicinska effekter, alkohollagen, våld, narkotikaproblem på restauranger och 
konflikthantering. 

Tillsynen hos verksamheter med serveringstillstånd har samordnats med 
polisen vid kvällstillsyn vid två tillfällen, sammanlagt tre serveringsställen. 

Som ett led i Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvalitetsförbättrande arbete 
mäter nämnden handläggningstiden vid handläggningen av serveringstillstånd. 
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7.8.1 Serveringstillstånd 

Nyckeltal 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Handläggningstid 
serveringstillstånd 

inom 2 
månader, % 

100% 89% 100% 100% 100% 100% 

Ansökningar 

serveringstillstånd 
20 19 22 19 15 25 

I främst början av året sågs en kraftig minskning av ansökningar om 
serveringstillstånd, därav den justerade prognosen. Minskningen av 
ansökningar bedöms i huvudsak bero på kvardröjande effekter av 
Coronapandemin,  det ansträngda ekonomiska läget i landet samt de höga 
elpriserna. 
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8 Internkontroll 
Fem kontrollmoment är specifika för Miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
Fyra, varv ett består av två delar, kontrollmoment är centrala och avser hela 
kommunen. 

Samtliga delegationsbeslut har fattats med stöd av delegationsordningen och 
redovisats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Kontroll av att handläggning av sanktionsbeslut inom livsmedelskontroll har 
handlagts enligt rutin har genomförts. Kontroll av att handläggning av 
anmälningar om värmepump har handlagts enligt rutin har genomförts. 
Samtliga ärenden som har kontrollerats har handlagts enligt rutin men 
genomgången har lett till vissa uppdateringar och justeringar av rutinerna. 

Utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga 
anställda inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen genomfördes för samtlig 
personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen på ett gemensamt möte i 
december. 

Kontroll av att intäkter och kostnader är korrekt konterade har genomförts. 
Felaktigt konterade intäkter har hittats vid ett tillfälle. Kontroll av 
löneutbetalningar har genomförts varje månad. Kontroll inför inlämning av 
räkenskapssammandrag (RS), kontroll av upprättandet av registerförteckning 
och kontroll av uppgifter som levereras i statistik syfte har genomförts. 
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9 Personaluppföljning 

9.1 HR 

9.1.1 Antal anställda 

Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Antal årsarbetare, 
tillsvidareanställda, 31 

dec respektive 31 aug 

13 14 14 

Antal årsarbetare, 

tidsbegränsad 
anställning,  31 dec 
respektive 31 aug 

0 2 3 

Antal anställda med 
månadslön,  31 dec 
respektive 31 aug 

13 16 17 

Ökningen av antalet årsarbetare beror på att visstidsanställd personal har 
anställts för att täcka upp för sjuk- och föräldraledigheter. En visstidsanställd är 
en provanställd personal där anställningen övergår till tillsvidareanställning 
under 2023. 

9.1.2 Sjukfrånvaro 

Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Sjukfrånvaro, per helår 
respektive jan-juni vid 

delår 

6,9 10,1 13,1 

Andel av sjukfrånvaron 
som är 

långtidssjukfrånvaro (60 
dagar eller mer) 

66 67 77,7 

Andel av sjukfrånvaron 
som är korttidsfrånvaro 

34 33 22,3 

Under 2021 skedde en förändring i definition av HR-nyckeltalen som innebär att vilande anställningar har plockats bort. 

En vilande anställning är en anställning som är vilande under tiden medarbetaren har en annan tjänst i kommunen, vanligt 
främst inom produktionsförvaltningen. Eftersläpningar i inrapportering kan också ligga bakom eventuella förändringar från 
tidigare uppgifter. 

Sjukfrånvaron har ökat sedan 2021 främst till följd av långtidssjukskrivningar. 
Sjukskrivningarna har inte varit av arbetsrelaterad karaktär. 
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10 Uppföljning enligt barn- och 

ungdomspolicy 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn styrs av lagar och regler inom 
nämndens område. Tillsynen bedrivs bland annat i syfte att säkerställa en god 
och giftfri miljö för barn och ungdomar. Flera av Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens tillsynsområden omfattar verksamheter där barn- och 
ungdomar vistas eller aktiviteter som på något sätt påverkar eller berör barn 
och ungdomar. 

Tillsyn som miljö- och hälsoskyddsavdelningen har genomfört och som har 
berört barn- och ungdomar: 

 Tillsyn av förskolor i syftet att granska hur verksamheten uppfyller 
miljöbalkens krav inom områdena ventilation, städning, 
kemikalieförteckning, smittskydd/hygien och avfall. 

 Inom livsmedelskontrollen har Miljö- och hälsoskyddsnämnden givit 
råd, anvisningar och utövat kontroll på fem så kallade UF-företag. Det 
är ung företagsamhet där ett företag startas, drivs och avvecklas under 
ett läsår på gymnasiet. Förutom viktig kunskap i hur de är att driva 
företag ger UF-företagen även ungdomar möjlighet att delta i 
kommunens tillsyns- och kontrollverksamhet och få en inblick i 
kommunens myndighetsarbete. 

 Tillsyn av strandbad. 

 Tillsyn av bassängbad 

 Tillsynen av försäljning av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter eller receptfria läkemedel i detaljhandeln. I tillsynen 
ingår bland annat rutiner för kontroll av legitimation. 

 Tillsyn över rökfria miljöer har genomförts i samband med 
livsmedelskontroll i skolor och förskolor, vid 
detaljhandelsverksamheter, på restauranger med serveringstillstånd 
samt vid hållplatser i lokaltrafiken och entréer och lokaler där 
allmänheten har tillträde. En del av tillsynen är att kontrollera i vilken 
omfattning barn och ungdomar riskerar att utsättas för tobaksrök. 

På grund av pandemin har inte kontrollköp av folköl och tobaksvaror kunnat 
genomföras. Genom att anställa ungdomar för att genomföra kontrollköp ges 
ungdomar möjlighet att delta i kommunens tillsyns- och kontrollverksamhet 
och här få en inblick i kommunens myndighetsarbete. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under 2022 beskrivs utförligare 
under avsnitt 7, Verksamhetsuppföljning. 
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11 Redogörelse för övrigt miljöarbete 
Fem av Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål går att koppla till kommunens 
miljömålsområden även om tre av dessa inte är kopplade till inriktningsmålet 
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för 
människa, miljö och natur att samverka. Tre av målen uppfylldes i sin helhet och 
två delvis. 

Beträffande nämndens mål Tillsyn i skolor och förskolor utförs med syfte att uppnå en 
god miljö måste sju inspektioner flyttas till januari 2023 på grund av ovanligt hög 
sjukfrånvaro på förskolorna och Miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket ledde 
till att målet endast kunde uppfyllas till 75%. Nämndens mål Sprida information 
om risk för förekomst av skadliga ämnen i enskilda brunnar uppfylldes målet 
uppfylldes till 88%. Under 2022 har 353 analyser på brunnsvatten utförts. 
Under året har det varit vissa svårigheter att leverera provtagningsflaskor till 
öarna vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har begränsade möjligheter att påverka utfallet. 
Information om vikten av att kontrollera sitt brunnsvatten och åtgärder som 
underlättar att hämta och lämna provflaskor kan öka antalet prover. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete regleras i huvudsak av aktuell 
lagstiftning och nationella mål och uppdrag. Nämndens arbete med tillsyn, 
anmälan, prövning och inom miljöövervakningsområdet har ett övergripande 
syfte att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen med hänvisning till 
Miljöbalkens mål och tillämpningsområde enligt 1 kap 1 §. Nämnden har dock 
svårt att kortsiktigt mäta effekterna av sitt arbete. Nämnden väljer därför att i 
stället mäta genomförda tillsyns- eller informationsinsatser som har till syfte att 
uppnå god och hållbar miljö eller trygghet. 

Mål och måluppfyllnad redovisas utförligare under avsnitt 4 Mål och 
måluppfyllelse. 

Under året har arbete genomförts med att anpassa Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens arbete till Österåkers nya miljömålsstruktur. 
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12 Framåtblick 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i stor omfattning påverkats av 
Coronapandemin och kommer även framöver att tillämpa och förhålla sig till 
erfarenheter från pandemin. Distansarbetet tillämpas i högre omfattning i dag 
och förväntas fortsätta, tillsyn och kontroll på distans förväntas även i 
fortsättningen om dock i mindre omfattning än under den tid pandemins 
restriktioner tillämpades. Den ökning av klagomålen och nedskräpning som 
märktes under pandemin tycks ännu kvarstå och kan beror på att fler arbetar 
hemifrån och att intresset för att vistas i naturen i närområdet har ökat. 
 
Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för riskklassning av 
livsmedelsföretag. Modellen ska tillämpas från och med 2024. Den nya 
modellen för riskklassning av livsmedelsföretag samt efterhandsdebitering av 
livsmedelskontrollavgifterna innebär förändrade prioriteringar av 
livsmedelskontrollen, förändrade arbetssätt och delvis nya sätt att planera 
kontrollverksamheten. Modellen medför även att det kommer att bli svårare att 
bedöma och budgetera intäkter och kostnader för livsmedelskontrollen. På sikt 
kan det leda till att den oplanerade kontrollen underfinansieras och att 
tillräcklig personella resurser saknas. 

Under 2023 behöver resurser prioriteras för utbildning av personal, 
implementering av efterhandsdebitering, förändrade arbetssätt och delvis nya 
sätt att planera kontrollverksamheten. Resurser behöver även prioriteras för att 
omklassa samtliga livsmedelsanläggningar enligt den nya modellen samt för att 
fatta beslut om nya provtagningsprogram för dricksvattenanläggningar då nytt 
regelverk för dricksvatten träder i kraft 2023. Uppgifter kommer att behöva 
inhämtas från livsmedelsföretagen inför omklassningen. Livsmedelsverket har 
tillsammans med leverantörerna av ärendehanteringssystem tagit fram en e-
tjänst, kallad FörRätt, som kan användas av både kommuner och företag. 

Den nya livsmedelskontrollmodellen innebär att Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden måste genomföra en översyn av att tillräckliga resurser 
för ordinarie kontroller och för uppföljande kontroller, händelsestyrda 
kontroller och annan offentlig verksamhet där till exempel rådgivning till 
företagare ingår. Den nya modellen innebär att de flesta livsmedelsanläggningar 
tilldelas mindre kontrolltid än i dag. I jämförelse med nuvarande modell 
innebär det att den tid som planeras för ordinarie kontroller bli förhållandevis 
mindre och tiden för oplanerad kontroll mm behövas ökas. 
Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för att följa upp och granska hur 
väl den svenska livsmedelskontrollen uppfyller lagstiftningen och dess syften. 
Den nya uppföljningsmodellen införs 2024 när den nya riskklassningsmodellen 
införs. I den nuvarande rapportering till livsmedelsverket är det möjligt att se 
vilka punkter som ger avvikelser vid planerad eller händelsestyrd kontroll (t.ex. 
klagomål), och om samma punkter följs upp vid uppföljande kontroll, men det 
är inte möjligt att se kopplingen mellan avvikelsen och uppföljningen. Från och 
med 2024 kommer avvikelser istället att rapporteras med avvikelse-ID, som 
följer med till den uppföljande kontrollen. Det ger Livsmedelsverket möjlighet 
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att analysera om avvikelser följs upp och släcks. Avvikelsens ID kommer också 
att kopplas till myndighetsåtgärder såsom förbud, föreläggande etcetera. 

I takt med att Österåker växer förväntas fler skolor, förskolor, 
livsmedelsanläggningar och andra verksamheter där nämnden utövar tillsyn 
och kontroll att starta i kommunen vilket bedöms medföra att behovet av 
resurser för tillsyn och kontroll inom detta område kommer att öka. 

Sedan tillståndsplikt infördes för försäljning av tobak och liknande produkter 
har mer resurser behövt avsättas för den årligt återkommande tillsynen på de 
företag som säljer tobaksvaror. Inom området kommer nya produkter som 
bland annat så kallade "Heat not burn" produkter och vitt snus och 
omfattningen av tillsyn och kontroll förväntas öka framöver. Även området 
tillsyn av rökfria miljöer har utökats. Tillsyn av rökfria miljöer kan inte 
avgiftsbeläggas varför en satsning på sådan tillsyn kan kräva utökat utrymme i 
budget för att inte ta utrymme från övrig verksamhet. 

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen 
att utreda och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga smittspridning 
av legionellabakterier från kyltorn och för att underlätta smittspårning vid 
utbrott. Myndigheterna föreslår att en anmälningsplikt införs i förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Målet med förslaget är en minskad 
risk för fall och utbrott av legionellasmitta orsakade av kyltorn. En 
anmälningsplikt medför också skärpta krav på egenkontroll för 
verksamhetsutövaren. För att kommunerna även ska få kännedom om kyltorn 
inom tillståndspliktiga verksamheter föreslås att verksamheterna, via de årliga 
miljörapporterna (NFS 2016:8) ska rapportera till tillsynsmyndigheten om de 
har kyltorn. I dagsläget känner inte nämnden till hur förslaget kommer att 
påverka nämndens resurser för tillsyn. 

I betänkandet SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster föreslogs åtgärder 
och regler som berörde små avloppsanläggningar. Riksdagen sade i juni 2022 
nej till en lagändring om små enskilda avloppsanläggningar. Regeringen får inte 
rätt att besluta om nya föreskrifter om kontroll av anläggningarna. Riksdagen 
anser att det finns en risk för att nya föreskrifterna skulle kunna medföra 
omotiverade kostnader för fastighetsägare som inte vägs upp av en 
motsvarande positiv nytta för miljön. Det är i dagsläget inte känt om 
Regeringen och Havs- och vattenmyndigheten på annat sätt kommer att öka 
kraven på kommunerna beträffande tillsyn och rapportering av tillsyn och 
status på små avloppsanläggningar. 

EU:s ramdirektiv om avfall har införlivats i Svensk lagstiftning. För Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden innebär de ändrade reglerna förändringarna och 
utökningar av tillsynen av avfallshantering. 

För att nå miljökvalitetsnormerna för kommunens sjöar och vattendrag 
behöver Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta att prioritera tillsyn och 
provtagning inom miljöövervakning i de sjöar och vattendrag som har sämst 
status tills åtgärder gjorts och Miljökvalitetsnormen uppnåtts. Provtagningar 
och utvärderingar av vattenkvalitén bör hanteras i samarbete mellan Miljö- och 



 

 

 

 

 

34 

 

 

hälsoskyddsnämnden och Kommunstyrelsen (strategiska 
planeringsavdelningen) arbete inom ramen för det lokala åtgärdsprogrammet 
(LÅP) för recipienter som inte uppnår god miljökvalitet. 

I juni 2022 sade Riksdagen ja till regeringens förslag om anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning. Anpassningar har gjort till svensk lag och 
lagändringarna gäller från och med 16 juli 2022. Ändringarna berör bland annat 
tillsynen inom miljöbalkens område, främst beträffande kontroll av 
distributörer, märkning, förbjudna ämnen, barnsäkerhet, batteridirektivet och 
märkning av plast. Det är ännu inte helt klargjort hur tillsynen kan bedrivas och 
hur den ska finansieras. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att behöva utreda om upphandling 
av nytt ärendehanteringssystem ska genomföras. Om ett nytt 
ärendehanteringssystem införs behöver tid avsättas för registervård. Inför ett 
sådant projekt behöver både personella och ekonomiska resurser avsättas. 
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13 Målbilaga 

Inriktningsmål  
Nämndsmål/re
sultatmål 

Resultatindikat
orer 

  Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målnivå 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

Invånarna ska 
uppleva en 

professionell 
service av hög 
kvalitet och ett 

gott bemötande i 
all kommunal 
service. 

Kundnöjdhet 
inom miljö- och 

hälsoskyddstillsyn, 
livsmedelskontroll 
samt avseende 

serveringstillstånd 
ska vara hög. 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 

- Livsmedelskontr
oll - Totalt, NKI 

  
79 85  70  

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- Miljö- och 
hälsoskydd 

- Totalt, NKI 

  
71 89  70  

Företagsklimat 

enl. ÖJ (Insikt) 
- Serveringstillstå
nd - Totalt, NKI 

  
72 78  70  

Österåker ska ha 
en ekonomi i 
balans 

Miljö- och 
Hälsoskyddsnämn
den ska redovisa 

en ekonomi i 
balans 

Ingen negativ 
avvikelse i 
jämförelse med 

budget 

  
0 0 425 0 100 % 

Österåker ska 

vara bästa 
skolkommun i 
länet 

Tillsyn i skolor 

och förskolor 
utförs med syfte 
att uppnå en god 

miljö 

Andel av skolorna 

där MHN har 
genomfört tillsyn 
av miljön 

  
0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 

Andel av 
förskolorna där 
MHN har 

genomfört tillsyn 
av miljön 

  
100 % 0 % 75 % 100 % 75 % 
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Inriktningsmål  
Nämndsmål/re
sultatmål 

Resultatindikat
orer 

  Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målnivå 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

Österåker ska 
erbjuda högsta 

kvalitet på 

omsorg för äldre 
och personer 

med 
funktionsnedsättn
ing 

Tillsyn i 
äldreboenden och 

gruppbostäder 

för personer med 
funktionsnedsättn

ing ska utföras 
med syfte att 
uppnå en god 
miljö 

Andel av 
äldreboenden där 

MHN har 

genomfört tillsyn 

  
0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 

Andel av 

gruppbostäder 
för personer med 
funktionsnedsättn

ing där MHN har 
genomfört tillsyn 

  
0 % 0 % 95 % 70 % 136 % 

Österåker ska ha 

en trygg miljö 

Tillsyn utförs i 

syfte att förhindra 
ordningsstörninga

r eller 

överservering på 
eller i anslutning 
till 

serveringsställen 

Antal genomförda 

kvällstillsynstillfäll
en 

  
7 7 5 3 166,67 % 

Österåker ska 
sträva efter ett 

långsiktigt hållbart 
samhälle, där 
goda 

förutsättningar 

ges för människa, 
miljö och natur 

att samverka 

Tillsyn av små 
avloppsanläggning

ar utförs i syfte 
att sjöar, 
vattendrag och 

kustvatten ska 

bibehålla eller 
uppnå en god 

ekologisk och god 
kemisk status 

Antal fastigheter 
med enskilt 

avlopp där MHN 
har genomfört 
tillsyn 

  
208 200 203 200 101,5 % 

Sprida 

information om 
risk för 
förekomst av 

skadliga ämnen i 
enskilda brunnar 

Antal analyser av 

brunnsvatten som 
genomförts 

  
517 419 353 400 88,25 % 
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Inriktningsmål  
Nämndsmål/re
sultatmål 

Resultatindikat
orer 

  Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målnivå 2022 
Måluppfyllelse 

2022 

Stark och 
balanserad tillväxt 

som är 

ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt 

hållbar 

Tillsyn av 
förorenade 

områden och 

byggnader 
genomförs i syfte 

att åstadkomma 
riskreducering för 
människors hälsa 
och miljön 

Antal förorenade 
områden eller 

byggnader där 

undersökning 
eller åtgärder har 

skett 

  
26 20 20 20 100 % 

Beträffande målet för kundnöjdhet redovisas resultatet för 2022 i april 2023 kommer att redovisas i delårsredovisning och verksamhetsberättelse 2023. Resultatet för 2021 redovisades i april 2022. 

Tillsynen av förskolorna genomfördes under hösten 2022. På grund av ovanligt hög sjukfrånvaro på förskolorna och Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden måste sju inspektioner flyttas till januari 2023. Inspektionerna kunde genomföras under januari månad. 

Under året har det varit vissa svårigheter att leverera provtagningsflaskor till öarna vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden har begränsade möjligheter att påverka utfallet. 
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14 Bilaga över strategiska nyckeltal 

14.1 Nyckeltal- år 

14.1.1 Miljöskydd 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2022 

Handläggningstid 
tillstånd små 

avlopp inom 6 

veckor, % 

94% 96% 97% 95% 100% 

Tillstånd små 

avlopp 
166 156 174 122 140 

Anmälningar 
värmepump 

59 50 67 84 50 

Anmälningar om 
kompostering av 
matavfall, slam 

och latrin 

38 49 25 29 30 

Anmälningar 

vattenverksamhet 
18 34 20 21 20 

Prognosen för anmälningar av värmepumpar och tillstånd till små avlopp 
justerades i förhållande till budget i delårsredovisningen. De avvikande 
trenderna som sågs i början av året har kvarstått under 2022. 

14.1.2 Hälsoskydd 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2022 

Anmälningar 

dricksvattentäkt 
(grundvatten) 

14 20 16 19 20 

Klagomål inom 

miljöbalkens 
område 

59 87 112 91 60 

Den ökning av klagomål och nedskräpning som märktes under pandemins 
tidigare år har kvarstått under 2022. 

14.1.3 Livsmedel 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2022 

Anmälningar 
registrering av 

livsmedelslokal 

34 48 44 39 40 

Inspektioner av 

trängsel och 
smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen 

 382 145 1 10 
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Fem av registreringarna är så kallade UF-företag (ung företagsamhet) och en är 
en ny dricksvattenanläggning. 

Under Coronapandemin har Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit tillsyn 
med stöd av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen 
slutade gälla 31 mars 2022. 

14.1.4 Serveringstillstånd 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2022 

Handläggningstid 
serveringstillstånd 

inom 2 

månader, % 

100% 89% 100% 100% 100% 

Ansökningar 
serveringstillstånd 

20 19 22 19 25 

I främst början av året sågs en kraftig minskning av ansökningar om 
serveringstillstånd, därav den justerade prognosen. Minskningen av 
ansökningar bedöms i huvudsak bero på kvardröjande effekter av 
Coronapandemin, det ansträngda ekonomiska läget i landet samt de höga 
elpriserna. 



 

 

 

 

 

40 

 

 

15 Bilaga Internkontroll 

Id* Kontrollmoment: Metod: 
Periodici
tet*** 

Uppföljni

ngs-
ansvarig 

Resultat*
** 

CENT 
1a 

Kontroll av intäkter och kostnader är 
korrekt konterade 

Stickporv 8 ggr/år 
Avdelnings
chef 

Uppfyllt 

CENT 
1b 

Kontroll inför inlämning av 
räkenskapssammandrag (RS) 

Stickprov 1 gg/år 
Avdelnings
chef 

Uppfyllt 

CENT 
2 

Kontroll av upprättandet av 
registerförteckningar 

Stickporv 1 gg/år 
Avdelnings
chef 

Uppfyllt 

CENT 

3 
Kontroll av löneutbetalningar Månatligen 1 gg/mån 

Avdelnings

chef 
Uppfyllt 

CENT 

4 

Kontroll av uppgifter som levereras i 

statistiksyfte 

Fortlöpan

de 
1 gg/år 

Avdelnings

chef 
Uppfyllt 

MHN1 Kontroll av att delegationsbeslut har 
fattats med stöd av delegationsordningen 

Egen 
kontroll 

8 ggr/år Registrato
r 

Uppfyllt 

MHN2 Kontroll av att delegationsbeslut har 
redovisas till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Egen 
kontroll 

8 ggr/år Registrato
r 

Uppfyllt 

MHN3 Kontroll av att handläggning av 
sanktionsbeslut inom livsmedelskontroll 

har handlagts enligt rutin 

Stickprov 2 ggr/år Samordna
remed 

ansvar för 
livsmedels
kontroll 

Uppfyllt 

MHN4 Kontroll av att handläggning av 
anmälningar om värmepump har 
handlagts enligt rutin 

Stickprov 3ggr/år Samordna
remed 
ansvar för 

miljöbalkst
illsyn 

Uppfyllt 

MHN5 Genomförd utbildning inom ämnet 

mutor, jäv respektive korruption 
gentemot samtliga anställda inom miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen 

Intern 

utbildning 

1 ggr/år Chef för 

miljö- och 
hälsoskydd
savdelning

en 

Uppfyllt 

 


