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Kallelse till Miljönämnden  

Ärende Dnr 

1.  Godkännande av dagordningen  

2.  Information ny debiteringsmodell för livsmedelskontroll 
(Inga handlingar) 

 

3.  Budget 2023 med flersårsprognos för 2024-2025 för miljönämnden MN 2022/9 

4.  Anmälningsärenden  MN 2022/2 

5.  Anmälan av delegeringsbeslut 
(Förteckningen publiceras inte pga. GDPR. För att ta del av ärendet kontakta 
kanslienheten tel. 0156-520 00, eller e-post trosa@trosa.se). 

MN 2022/1 

6.  Övrigt 
(Inga handlingar) 

 

 

 

 
 
 
Arne Karlsson   Sandra Berwing 
Ordförande    Nämndsekreterare 
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Budget 2023 med flerårsprognos 2024-2025 för 
miljönämndens verksamheter 

 
Förslag till beslut 
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner budget 2023 för miljönämndens verksamheter. 
 
Ärendet 
Miljökontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 
2023. Budgeten följer den av kommunstyrelsen fastlagda ramen som tilldelats 
miljönämnden. 
 
 
 
 
Mats Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilaga 
Förslag till budget 2023 för miljönämndens verksamheter 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 



Miljönämnden 
Ordförande: Arne Karlsson (KD) 
Produktionschef: Mats Gustafsson 
Enhetschef: Susanne Rosqvist 
 

Totalt (tkr) 2023 2024 2025 

Budget föreg. år, netto 1 596 1 659 1 711 

Uppräkning 63 52 53 

Ramförändring 0 0 0 

Budget, netto 1 659 1 711 1 764 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedelskontroll 

 Serveringstillstånd 

 Tobakstillstånd  

 Folköl och receptfria läkemedel 
 

VERKSAMHETSUTVECKLING 
Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och 
processer på miljökontoret. Från och med 2021 

är kontorets ärendehantering digital. 

Originalhandlingar förvaras i 
ärendehanteringssystemet ECOS samt att 

ankomststämpling och signering görs digitalt. 

Framöver är avsikten att ta ytterligare steg mot 
en i alla delar digital process.  

Ekonomiska förutsättningar 

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen 
uppräknad för ökade personalkostnader och 

övriga kostnadsökningar. För 2022 är 

uppräkningen 2,5 % och för 2023-2024 är den 
2 %. 

Efter budgetberedning tillkommer eventuella 
ettårssatsningar, rationaliseringar och 

ramökningar. 

VERKSAMHETEN 2024-2025 
Verksamheten under kommande år kommer i 

hög utsträckning att fortsatt handla om att 

prioritera den ordinarie tillsynen och leverera 
hög kvalitet i det givna grunduppdraget. 

En växande befolkning innebär också fler 
företag och fler verksamheter för miljökontoret 

att hantera. Under en sådan tillväxtfas kommer 

det bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar 
sina arbetssätt samt samverkar med andra 

myndigheter för att kunna vidmakthålla kvalitet 
i handläggningen. Hanteringen av Ostlänkens 

miljörelaterade frågor kommer tydligt påverka 
arbetsvolymen under kommande år. 

 
NÄMNDENS MÅL 
Miljönämndens mål de kommande åren är bland 

annat att minimera olägenheter för människors 
hälsa och miljön, att minska ungdomars tillgång 

till tobak och folköl, att miljön i skolor och 
förskolor ska vara hälsosam samt att 

kommunens medborgare erbjuds säkra 

livsmedel på restauranger, skolor etc. 

Målen uppnås genom att genomföra den av 

nämnden fastställda tillsynsplanen.  

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och 

service förväntas ge goda resultat gällande 

handläggningstider och service till företagen. 

 

 

 

 

 
 



Miljönämndens mål

Mål Målprecisering
Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

1. Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och 
kvalitativ.

Trosa kommun ska tillhöra den främsta 
tiondelen (10 %) av de kommuner som 
genomför SKL:s servicemätning. 

SBA:s/SKL:s undersökning av 
sammantagen servicefaktor.

Relaterar till KF:s mål 5 gällande 
företagsklimat.

2. Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85
Samhällsbyggnadskontorets medarbetare 
ska ge ett betyg som ger ett sammantaget 
index på minst 85.

Årlig enkät till kommunens 
medarbetare med frågor 
framtagna av SKL och RKA.

Relaterar till KF:s mål 10 gällande 
hållbart medarbetarengagemang.

3. Ungdomars tillgång till tobak, e-cigaretter och folköl i 
detaljhandeln ska minska.

Årliga kontrollköp ska genomföras och 
antalet avvikelser ska understiga 
föregående år.

Årlig avstämning och jämförelse 
med föregående år.

Relaterar till KF:s mål 1 och 3 
gällande en trygg och attraktiv 
kommun.

4. Olägenheter för människors hälsa och miljön ska 
minimeras.

Tillsynsplanen avseende miljö- och 
hälsoskydd ska följas i syfte att hindra 
uppkomst av olägenheter för människors 
hälsa och miljön.

Avstämning om tillsyn har skett i 
enlighet med gällande 
tillsynsplan.

Relaterar till KF:s mål 8 gällande 
hållbar ekologisk utveckling.

5. Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller 
serveras i Trosa kommun ska vara säkra och tillförlitliga.

Alla anläggningar i riskklass 1-5 får årlig 
kontroll, inkomna misstänkta avvikelser 
handläggs skyndsamt samt att alla 
konstaterade avvikelser följs upp.

Årlig avstämning om delmålen i 
kontrollplan för 
livsmedelskontroll har 
genomförts och följts upp.

Relaterar till KF:s mål 3 och 8 
gällande trygghet och hållbar 
ekologisk utveckling.

6. Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever 
som personal.

Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av 
skolor och förskolor i syfte att säkerställa 
goda miljöer för lärande. 

Avstämning om tillsyn av 
skolor/förskolor har skett i 
enlighet med gällande 
tillsynsplan.

Relaterar till KF:s mål 6 gällande 
kvaliteten som 
utbildningskommun.
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Anmälningsärenden 

Länsstyrelsen Södermanlands län 
– Beslut 2022-03-22. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ärendet avser 
överklagande av miljönämnden i Trosa kommuns beslut om avgift enligt 
miljöbalken; fastighet X Miljönämnden godkände fastighetsägares anmälan om 
inrättande av värmepumpsanläggning på fastigheten X. För handläggningen av 
ärendet beslutade nämnden att ta ut en avgift om 2100 kr motsvarande två 
timmars handläggningstid.

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare 
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Anmälan av delegeringsbeslut 

Serveringstillstånd 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

01-2022-
00006 

10.1 APelago Group AB (MS Bränn-
skär), stadigvarande serverings-
tillstånd till allmänheten 

2022-03-16 Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

12-2022-
00007 

10.4 Stenberg & Petersson fastighet-
er HB (Creperie Marie), tillfälligt 
serveringstillstånd till allmän-
heten 

2022-03-18 Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

01-2022-
00005 

10.1 JK Party Service HB (Trosa GK), 
stadigvarande serveringstill-
stånd till allmänheten 

2022-03-30 Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

16-2022-
00009 

10.4 Trosa Folketshusförening (Skär-
borgarnas hus), pausservering 
till allmänheten 

2022-04-01 Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

13-2022-
00008 

10.6 Trosa Matstudio AB, tillfälligt 
serveringstillstånd till slutet säll-
skap 

2022-04-13 Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

 
 
 
 
Bilaga 
Delegationsbeslut övriga ärenden 
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