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Årsredovisning 2008 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnden har överlämnat årsredovisningen 2008 för Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd, SRMH.
Bakgrund
Den gemensamma nämnden inrättades den 1 januari 2007 som en gemensam miljömyndighet för Danderyd, Täby och Vaxholm kommun. Värdkommun för nämnden är Täby kommun som därmed även ansvarar för
verksamhet och förvaltning. Rapportering av verksamhet och ekonomi görs
löpande under året.
Den gemensamma nämndens årsredovisning ska godkännas av respektive
fullmäktigeförsamling för deltagande kommuner.
Kommunledningskontorets överväganden och förslag
Kommunledningskontoret har analyserat den årsredovisning som lämnats av
SRMH. Det ekonomiska resultatet för år 2008 är inte i överensstämmelse
med den målsättning som formulerats för verksamhetsåret. Det kommer att
vara av största vikt att en strikt styrning utövas över verksamheten om budgeten för nästa år inklusive återställandet av årets underskott ska kunna
uppnås.
När det gäller analysen av måluppfyllelse är det primärt det ekonomiska
målet som bedöms utgå från en allt för generös tolkning. Mot bakgrund av
den redovisade budgetavvikelsen som uppstår såväl genom lägre intäkter
som högre kostnader är det svårt att ansluta till gjord analys. Samtidigt innebär hanteringen där underskottet balanseras till 2009 att nämnden sätter
press på ytterligare åtgärder för det nya verksamhetsåret.
Verksamhetsmässigt kommer sannolikt 2009 att påverkas av konjunkturläget vilket bör påverka viss tillsynsverksamhet och rendera i lägre intäkter.
Nämndens ansvar för att balansera sin kostnadsmassa till förväntade intäkter
kan inte underskattas. Misslyckas nämnden i detta kommer verksamhetens
underskott att ackumuleras.
Kommunledningskontoret avser att stärka sin löpande uppföljning och analys av nämndens verksamhet under 2009. Detta kommer att göras i den lö-
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pande kvartalsvisa rapporteringen som kommer att föreläggas kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen för SRMH godkänns.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredo
visning 2008 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Johan Haesert
Bo Strömquist

Bilaga
Sammanträdesprotokoll från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförvaltning, 2009-03-03, § 10.
Tjänsteutlåtande, 2009-02-19.
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