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Ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget 2019 uppgick till 9,3 mnkr netto 
och nämnden hade ett överskottskrav på 0,1 mnkr. 
Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. 
Avvikelsen beror främst på att personalkostnader, hyra, IT-kostnader och 
konsultkostnader är lägre (1,2 mnkr) samt att intäkterna är högre än 
budgeterat (0,1 mnkr). Personalomsättning samt partiella föräldraledigheter 
förklarar lägre personalkostnader och IT-projekten har skjutits framåt i tid 
vilket gör att driftkostnaderna faller ut först 2020. 
Årets investeringsbudget har inte förbrukats, införandet av e-tjänster och 
nytt verktyg för det digitala arkivet har av olika orsaker skjutits fram i tid, 
nämnden har begärt ombudgetering av medel för detta till 2020. 
Nämndens måluppfyllelse är god. All planerad livsmedelskontroll för året 
har genomförts och även den kontroll som nämnden hade i skuld vid 
årsskiftet 2018/19. Resultatet av livsmedelsverkets/länsstyrelsens revision 
visar på att nämndens livsmedelskontroll är mycket god. 
Alla planerade projekt inom miljö-och hälsoskydd har startats men det 
återstår en mindre del arbete för till exempel projektet med enskilda avlopp 
och av hälsoskyddslokaler.  
Utöver ordinarie tillsyn på registrerade verksamheter gjordes bland annat 
tillsyn av återvinningsstationerna och hantering av dagvatten vid hårdgjorda 
ytor för större parkeringsytor. Ett antal klagomål om buller på Roslagsbanan 
handlades och åtgärdades. Nämnden fastställde en handlingsplan för det 
fortsatta arbetet med förorenad mark.  
Det ekonomiska utrymmet möjliggjorde en insats med att digitalisera miljö- 
och hälsoskyddsnämndens analoga arkivhandlingar. Närarkivet är nu 
digitaliserat i den omfattning som är möjlig. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2019 
för miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-02-
18, och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Elisabeth Thelin  Monica Hallberg 
Bygg- och miljödirektör  Administrativ chef 
 
 
Bilaga 1: Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2019 
Bilaga 2: Bilaga till årsredovisning 2019 
 
Expedieras:  
Kommunstyrelsen 
(inkl tjänsteutlåtande och bilagor)


