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8. Revidering av tillsyns- och kontrollplan 2020 (BMN 2020.053)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna revidering av tillsyns- och 
kontrollplan.

Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare i år fattat beslut om en tillsynsplan för miljöbalkens tillsynsområde och 
en kontrollplan för livsmedelsområdet. Med anledning av Corona behöver både tillsyns och 
kontrollplanen revideras. Under våren har många tillsynsbesök ställts in med anledning av 
Corona och de riktlinjer de statliga myndigheterna gick ut med gällande tillsyn. Utöver detta 
fick nämnden ett utökat tillsynsansvar att kontrollera efterlevnaden av smittskyddsåtgärder 
med anledning av Corona på restauranger, caféer mm. Den tillsynen har utförts av våra 
livsmedelsinspektörer som då inte kunnat leverera enligt den planerade kontrollfrekvensen på 
livsmedelanläggningar. Regionen har gått ut med att alla miljönämnder ska prioritera Corona 
tillsynen. Denna tillsyn kommer även att fortsätta till hösten, men fokus behöver också ligga 
på kontroll av livsmedelsanläggningar enligt livsmedelslagen. Totalt sett innebär detta att alla 
anläggningar inte kommer att få besök enligt plan. De anläggningarna med störst risk/flest 
antal timmar kommer att prioriteras. Alla besök kommer dessutom vara förbokade och inga 
oanmälda inspektioner genomförs pga. Corona, med hänsyn till både inspektör och företagare. 
De anläggningar som enligt plan ska få 3 besök på ett år kommer att få 2 besök, de 
anläggningar som enligt plan ska få 2 besök per år kommer få 1 besök. I övrig är det 
livsmedelsanläggningar på vårdboenden eller andra anläggningar som lagar mat till Corona 
riskgrupper som kommer prioriteras ner 2020 för att undvika att sprida smitta bland 
riskgrupper.

Inom hälsoskydd kommer ingen tillsyn att genomföras på förskolor under 2020 pga. Corona. 
Enligt tillsynsplan skulle 19 förskolor få besök under 2020, dessa genomförs istället under 
2021. De har tillräckligt att tänka på med barnen och planering kring frånvaro hos personal 
mm. Det är inte heller rätt att bidra till att fler vistas i lokalerna under denna period.

Inga besök kommer att genomföras inom vårdboenden/gruppboenden pga. att dessa befinner 
sig i riskgrupp för Corona.

Av 67 planerade besök inom hälsoskydd kommer ca 35 besök att genomföras. Klagomål 
kommer fortsätta prioriteras som tidigare. Även Radonutskick med uppmaning att 
flerbostadshus ska mäta radonhalten i sina lägenheter kommer att prioriteras. I övrig kommer 
information på hemsidan uppdateras och en kampanj ”elda rätt” gällande vedeldning 
genomförs under hösten.

Inom miljöskyddsområdet kommer all timdebiterad tillsyn som debiteras efter genomförs 
tillsyn kommer inte att genomföras inom miljöbalkens tillsynsområde. Fokus kommer ligga 
på att genomföra tillsyn på de som betalar en årlig tillsynsavgift. De verksamheter som har 
störst risk/flest antal timmar kommer att prioriteras. Av de planerade ca 70 tillsynsbesöken 
som planerade i tillsynsplan kommer ca 40 besök att genomföras av miljöfarliga 
verksamheter. En del av den tillsyn som skulle genomföras var uppföljning i Okvista 
industriområde, enbart några objekt i industriområden kommer att få besök.

I övrigt genomförs löpande tillsyn och prövning av inkommande 
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klagomål/anmälningar/ansökningar, där större masshanteringsärenden fortfarande är den del 
som tar mest tid inom miljöskyddsgruppen.

Avloppstillsynen kom igång senare på våren pga. rekommendationer från statligt håll och pga. 
att nya rutiner för tillsyn under Corona skulle tas fram innan tillsyn kunde påbörjas. Det 
innebär att de 250 planerade tillsynsbesöken inte hinner genomföras under 2020. Planen 
revideras till att genomföra 200 tillsynsbesök av enskilda avlopp. Under 2020 har fler 
ansökningar inom enskilda avlopp inkommit och hanterats än tidigare år.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - revidering av tillsyns- och kontrollplan 2020
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Tjänsteskrivelse

Revidering av tillsyns- och kontrollplan 
2020

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna revidering av tillsyns- och 
kontrollplan.

Ärendet i korthet
Nämnden har tidigare i år fattat beslut om en tillsynsplan för miljöbalkens 
tillsynsområde och en kontrollplan för livsmedelsområdet. Med anledning av Corona 
behöver både tillsyns och kontrollplanen revideras. Under våren har många 
tillsynsbesök ställts in med anledning av Corona och de riktlinjer de statliga 
myndigheterna gick ut med gällande tillsyn. Utöver detta fick nämnden ett utökat 
tillsynsansvar att kontrollera efterlevnaden av smittskyddsåtgärder med anledning av 
Corona på restauranger, caféer mm. Den tillsynen har utförts av våra 
livsmedelsinspektörer som då inte kunnat leverera enligt den planerade 
kontrollfrekvensen på livsmedelanläggningar. Regionen har gått ut med att alla 
miljönämnder ska prioritera Corona tillsynen. Denna tillsyn kommer även att 
fortsätta till hösten, men fokus behöver också ligga på kontroll av 
livsmedelsanläggningar enligt livsmedelslagen. Totalt sett innebär detta att alla 
anläggningar inte kommer att få besök enligt plan. De anläggningarna med störst 
risk/flest antal timmar kommer att prioriteras. Alla besök kommer dessutom vara 
förbokade och inga oanmälda inspektioner genomförs pga. Corona, med hänsyn till 
både inspektör och företagare. De anläggningar som enligt plan ska få 3 besök på ett 
år kommer att få 2 besök, de anläggningar som enligt plan ska få 2 besök per år 
kommer få 1 besök. I övrig är det livsmedelsanläggningar på vårdboenden eller andra 
anläggningar som lagar mat till Corona riskgrupper som kommer prioriteras ner 
2020 för att undvika att sprida smitta bland riskgrupper. 

Inom hälsoskydd kommer ingen tillsyn att genomföras på förskolor under 2020 pga. 
Corona. Enligt tillsynsplan skulle 19 förskolor få besök under 2020, dessa genomförs 
istället under 2021. De har tillräckligt att tänka på med barnen och planering kring 
frånvaro hos personal mm. Det är inte heller rätt att bidra till att fler vistas i lokalerna 
under denna period. 

Inga besök kommer att genomföras inom vårdboenden/gruppboenden pga. att dessa 
befinner sig i riskgrupp för Corona. 

Av 67 planerade besök inom hälsoskydd kommer ca 35 besök att genomföras. 
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Klagomål kommer fortsätta prioriteras som tidigare. Även Radonutskick med 
uppmaning att flerbostadshus ska mäta radonhalten i sina lägenheter kommer att 
prioriteras. I övrig kommer information på hemsidan uppdateras och en kampanj 
”elda rätt” gällande vedeldning genomförs under hösten.  

Inom miljöskyddsområdet kommer all timdebiterad tillsyn som debiteras efter 
genomförs tillsyn kommer inte att genomföras inom miljöbalkens tillsynsområde. 
Fokus kommer ligga på att genomföra tillsyn på de som betalar en årlig tillsynsavgift. 
De verksamheter som har störst risk/flest antal timmar kommer att prioriteras. Av de 
planerade ca 70 tillsynsbesöken som planerade i tillsynsplan kommer ca 40 besök att 
genomföras av miljöfarliga verksamheter. En del av den tillsyn som skulle genomföras 
var uppföljning i Okvista industriområde, enbart några objekt i industriområden 
kommer att få besök. 

I övrigt genomförs löpande tillsyn och prövning av inkommande 
klagomål/anmälningar/ansökningar, där större masshanteringsärenden fortfarande 
är den del som tar mest tid inom miljöskyddsgruppen. 

Avloppstillsynen kom igång senare på våren pga. rekommendationer från statligt håll 
och pga. att nya rutiner för tillsyn under Corona skulle tas fram innan tillsyn kunde 
påbörjas. Det innebär att de 250 planerade tillsynsbesöken inte hinner genomföras 
under 2020. Planen revideras till att genomföra 200 tillsynsbesök av enskilda avlopp. 
Under 2020 har fler ansökningar inom enskilda avlopp inkommit och hanterats än 
tidigare år.

 

Bakgrund
Här kan du skriva in text

Handlingar

Björn Stafbom Sandra Wargclou
Samhällsbyggnadschef Miljöchef
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