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Belopp

Budgeterad nettokostnad helår, tkr

8 400

Budgetavvikelse jan-dec, tkr

1 260

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr

1 303

Budgeterade investeringar helår, tkr

0

Vår roll/uppgift
 Förebygga hälsorisker och förebygga föroreningar av
mark, vatten och luft.
 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 våren har en serie krisövningar avseende
dricksvatten, livsmedel och utsläpp till miljön
genomförts.
 Avdelningen har deltagit i utbildning för
professionellt bemötande .
 Beslut om lakvattenhantering vid Brännbackens
deponi fattades i Miljö- och hälsoskyddsnämnden den
12 mars. Beslutet överklagades 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 inträffade den 13-14
augusti 2019.
 I samverkan med Roslagsvatten infördes fyra
tappställen för boende i Österåker med egen brunn.
 Sanering av gamla brandstationen och ett före detta
båtvarv på Sågvägen är slutförd.
 Fyra pälsfarmar har identifierats och inventerats
avseende föroreningar.
Verksamhetsuppföljning
Provtagning av kemisk och ekologisk status i sjöar,
vattendrag och havsvikar har genomförts. Tillsyn har

genomförts av bland annat små avlopp, hamnar och
båtuppställningsplatser, farligt avfall på tomter, bilverkstäder, mindre fordonstvättar och kemikalier i varor.
Tillsyn har genomförts med fokus på ventilation och
buller i skolor. Information till fastighetsägare om
naturligt höga halter metaller i brunnar har genomförts.
En inventering av kyltorn med risk för spridning av
legionella har genomförts. Tillsyn av försäljning av tobak
och receptfria läkemedel och rökfria miljöer har
genomförts.
Inom livsmedelsområdet har 288 planerade kontroller
genomförts och 199 livsmedelsanläggningar kontrollerats.
Provtagningsprojekt under året har bland annat omfattat
odeklarerade allergener i kryddmixer, risk för Ehec i
malet kött, hygienrutiner vid reparationer i ledningsnätet,
mikroorganismer i vattenautomater. Storkök och livsmedelsbutiker har fått information om hur matsvinnet kan
minska.
Tio stadigvarande serveringstillstånd och tio tillfälliga har
givits under året. Inre och yttre tillsyn har genomförts.
Ekonomisk uppföljning
Nämndens överskott om 1 260 tkr fördelar sig med ett
överskott om 623 tkr på intäkter och ett överskott om 637
tkr på kostnadssidan. Överskottet beror främst på att
avdelningen under sista delen av året har varit fullt
bemannade och kunnat arbeta enligt plan och nå upp till
intäktsnivån. Intäkter för tillsynsprojekt har kunnat
finansieras med avgifter, inkommande ärenden har varit
fler än förväntat samt att intäkter för utlånad personal till
andra avdelningar inom kommunen har genererat en
större ersättning än förväntat. Medel för införandet av etjänster har inte använts fullt ut i väntan på övergripande
beslut kring tekniska anpassningar och budget för
oförutsedda, akuta händelser har inte behövts användas.
Överskottet på personalkostnader beror på deltidsfrånvaro
samt sjukfrånvaro.
Framåtblick
Nya taxemodeller, nya regler inom flera tillsynsområden
bland annat ny tobakslag och en ny EU-förordning inom
livsmedelskontrollområdet förväntas innebära konsekvenser för Miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2020
och framåt. I takt med att Österåker växer kommer fler
skolor, förskolor, livsmedelsanläggningar och andra
verksamheter att öka vilket bedöms medföra ett ökat
behov av resurser för tillsyn och kontroll. Även tillsyn av
förorenade områden bedöms öka och kommer att behöva
prioriteras under lång tid framöver.

