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Bakgrund
En treårig behovsutredning som redovisar behov av resurser för nämndens 
tillsynsansvar ska årligen tas fram och fastställas av nämnden. Behovsutredningen 
fungerar sedan som ett underlag för resursplanering, kommande budgetarbete och för 
tillsynsplanering för nästföljande år. Behovsutredningen omfattar 2021-2023

Tillsynsmyndigheten ska enligt lagstiftningen

 Ha en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en tid om tre år, men ska ses över 
vid behov och minst en gång per år.

 Föra register över de objekt som behöver återkommande tillsyn.

 För varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för sin tillsyn enligt 
miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredning och register.

 Ha en kontrollplan för livsmedelskontrollen. Kontrollplanen ska visa hur 
livsmedelskontrollen är uppbyggd och organiserad.

Föra register över de livsmedelsverksamheter som har registrerats/godkänts.

Säkra att organisationen har tillräckligt med resurser till livsmedelskontrollen och 
redovisa detta genom en behovsutredning.

Syftet med behovsutredningen är att åskådliggöra det sammanvägda behovet av 
tillsyn för att främja en hållbar utveckling. För att beskriva hela behovet av resurser 
för tillsyn har kontoret valt att redogöra för det sammanlagda behovet av resurser, 
d.v.s. behovet av resurser för såväl operativ tillsyn, förebyggande information, 
prövning och administrativt arbete. Ett annat syfte är att öka samsynen inom kontoret 
och nämnden. 

Tillvägagångssätt vid framtagande
En bedömning har gjorts av tidsåtgång för tillsyn, tillsynsrelaterade arbetsuppgifter, 
administration och IT. I planeringen tas hänsyn till hur många tillsynsobjekt det finns 
i kommunen och hur lång tid varje objekt/ärende (inspektioner, anmälningar, 
klagomål, rapporteringar m.m.) bedöms kräva. Även tidsåtgången för remisser, 
information och systemadministration m.m. tas med. Arbetet med att få med miljö i 
hela samhällsbyggnadsprocessen finns också med. 
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Beräkning av resurser

Vallentuna kommun räknar med att en heltidstjänst omfattar i genomsnitt 2000 
timmar per år. Därefter måste hänsyn tas till personlig tid, som utbildning, semester, 
sjukdom, vård av barn och dylikt. För att ett miljökontor ska fungera ändamålsenligt 
och effektivt och för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrags krävs ett löpande 
övergripande arbete. Dessa uppgifter sammanfattas i behovsutredningen som 
gemensamma aktiviteter. Det innefattar bland annat arbetsuppgifter som 
verksamhetsplanering, kvalitetsarbete, utlämnande av allmän handling, fakturering, 
informationsinsatser, stöd för arbetskamrater etc. 

Under 2021 kommer fokus för kvalitetsarbete att innefatta arbete med utveckling av 
processer, utveckling av tillsyn i fält, utveckling av informationen på hemsidan och 
utveckling av mätning av nöjd- kund index (NKI). Stort fokus kommer också att 
läggas på att utforma och införa e-tjänster som kunder kan använda.  

Tabell 1
Tabellen redovisar fördelning av arbetstiden för en tjänst.

Orsak Beskrivning Uppskattad

tid i timmar

Personlig tid Utbildning, semester, sjukdom, 
vård av barn och personlig tid

515

Gemensamma

aktiviteter

Extern och intern samverkan, 
planering, kvalitetsarbete och övrigt 

administrativt arbete

535

Tillsyn Tillsyn och tillsynsrelaterade 
uppgifter

950

Totalt Total årsarbetstid i timmar för 
en heltidstjänst

2000

Arbetsområden
De arbetsområden som räknas till området tillsyn och tillsynsrelaterade uppgifter 
delas upp i IT, tillsyn och kontroll, som i sin tur är uppdelad i livsmedel, miljö- och 
hälsoskydd (miljöbalken) och samhällsbyggnadsprocessen.
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Tillsyn och kontroll

Nämndens ansvar och kontorets arbete med tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen och övrig lagstiftning omfattar bland annat följande;

 Utföra inspektioner som är föranmälda eller oanmälda på tillsynsobjekt 
(miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddsobjekt och livsmedelsverksamheter). Vid 
inspektioner kontrolleras bland annat att verksamhetens egenkontroll följs 
och att verksamheten följer de beslut, föreskrifter, att domar som finns. 
Tillsynsmyndigheten vidtar därefter åtgärder som rådgivning/information, 
föreläggande och förbud, för att åstadkomma rättelse.

 Handlägga klagomålsärenden

 Årsrapportering köldmedia

 Anmäla misstanke om brott

 Beslut om miljösanktionsavgifter

 Rådgivning och information till allmänhet och företag

 Hantera remisser

 Handlägga inkommande anmälningsärenden/ansökningsärenden som 
exempelvis;

 Inrättande av värmepumpsanläggning

 Starta eller ändra C-verksamhet (anmälningspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken)

 Starta skola, förskola eller skärande/stickande verksamhet (t.ex. 
fotvård) 

 Starta solarium

 registrering av livsmedelsanläggning 

 Inrättande av avloppsanordning

Samverkan med andra myndigheter är viktigt för att upprätthålla en effektiv och 
rättssäker organisation med hög kvalitet på tillsynen/kontrollen. 
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Allmänna arbetsuppgifter

En aktivitet som behöver läggas tid på är ”inne”- vecka. Den fördelas på nästan alla 
handläggare på avdelningen och den som har ”inne”-vecka ansvarar för att finnas på 
plats på kontoret för att kunna åka ut på akuta ärenden som ex. utsläpp, misstänkta 
matförgiftningar, RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed), otillåtna 
eldningar mm. Tid för inne- vecka återfinns under respektive avsnitt.

Fem handläggare kommer även ansvara för att bevaka och besvara frågor som 
kommer till den maillåda dit kommunens kontaktcenter skickar frågor från 
allmänheten. Detta för att minska tiden till att kunden får svar och för att skapa 
möjlighet för handläggarna att lättare planera sin tid. Tid för detta återfinns under 
respektive avsnitt.   

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
Nämnden utövar kontroll inom områden relaterade till livsmedelslagstiftningen och i 
viss mån smittskyddslagen. 

Allmän livsmedelskontroll 

Planering av kontroll görs efter det registrerade antalet verksamheter som för 
närvarande är cirka 200 anläggningar i Vallentuna kommun. Varje år ska en 
kontrollplan för den offentliga kontrollen fastställas av nämnden. I kontrollplanen ska 
mål för livsmedelsverksamheten tas fram och det ska framgå en plan för anläggningar 
som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) 
samt vad som ska kontrolleras. 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter betalar en fast årlig avgift för att finansiera kontrollen. 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid kontrollmyndigheten fastställer för 
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen, 
bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, 
produktionens storlek, konsumentgrupper och omfattning av presentation och/eller 
märkning samt en erfarenhetsklassning med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning. 
Livsmedelsanläggningar som riskklassats och betalar årlig kontrollavgift behöver inte 
få kontrollbesök varje år, men de ska erhålla den kontrolltid de betalar för inom en 
treårsperiod.
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Tabell 2
Kontrollfrekvens på livsmedelsanläggningar 

Kontrolltimmar per år Kontrollbesök

1-2 Vart 3:e år

2,5–3,5 Vartannat år

4-7 1 gång per år

8 timmar eller mer 2 eller fler besök per år

Anmälan om registrering 

Alla nya anläggningar och vid ägarbyte/bolagsbyte ska registrering av anläggningen 
göras hos nämnden.  Kontroll av verksamheten görs efter att verksamheten startat. 
Hur snart efter start som kontrollen utförs är beroende av riskklassificeringen. 
Verksamheter med få antal timmar behöver nödvändigtvis inte besökas under 
startåret. Kontrollerna utförs för att avgöra om kraven i livsmedelslagstiftningen följs 
och att förutsättningar finns för att verksamheten kan leverera säkra livsmedel.

Behovsutredning livsmedelskontroll

Behovsutredningen redovisar det antal timmar som bedöms behövas för att klara 
handläggningen inom livsmedelslagstiftningens område.

Tabell 3
Tabellen visar behov för livsmedelsrelaterade uppgifter..

Behov 
2021

Behov 
2022

Behov 
2023

Kontroll Livsmedel

Planerad kontroll 
livsmedelsanläggningar 740 740 740

Uppföljande kontroll 25 25 25

Registrering av 
anläggningar 20 20 20
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Klagomål/misstänkta 
matförgiftningar 10 10 10

Remissyttranden (alkohol) 10 10 10

Rapportering till 
Livsmedelsverket (RASFF 
och årlig rapportering)

20 20 20

Information/rådgivning 100 100 100

Projekt 15 15 15

Svara på KC frågor 100 100 100

Oförutsägbara händelser 100 100 100

 

Summa behov (timmar) 1 140 1 140 1 140

Summa antal årsarbetare 
resursbehov 1,2 1,2 1,2

tillgängliga resurser ordinarie 
personal (årsarbetskrafter) 1,2 1,2 1,2

Tillgängliga resurser 

Inom livsmedelskontrollen bedöms nämnden ha tillräckligt med resurser för att 
genomföra den planerade kontrollen. 

Projekt

Miljösamverkan Stockholms län (MSL) och Livsmedelsverket driver varje år något 
eller några projekt och kontoret ser fördelar med att delta i de projekt som är av 
intresse för kontrollen av livsmedelsverksamheter i kommunen. 

Provtagning

Varje kommun ska ha en provtagningsplan där det framgår vilka prover som avses tas 
under året. Vallentuna kommun har en gemensam provtagningsplan tillsammans 
med andra kommuner som är medlemmar i MSL. Det kan även förekomma 
provtagning i något av Livsmedelsverkets projekt. 

Utredning av misstänkta matförgiftningar 
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Misstänkta matförgiftningar ska alltid utredas. En enstaka anmälan är sällan grund 
för misstanke om matförgiftning, men en bedömning görs i varje enskilt fall. Kontoret 
tar emot anmälan och vid behov genomförs inspektion på plats och provtagning. Vid 
mer omfattande utbrott tas kontakt med Smittskydd Stockholm. 

Behandling och utredning av klagomål 

Vid befogat klagomål (det vill säga när man hittar något fel) kan avgift för kontrollen 
tas ut. Kontrollen är händelsestyrd och kan inte planeras eftersom den initieras av en 
utomstående part. Anmälan tas emot och en bedömning görs av vilken åtgärd som ska 
vidtas. 

Uppföljande kontroll

Uppföljande kontroll utförs för att kontrollera om påtalade brister rättas till. 

Information och rådgivning

Telefonsamtal och e-post från allmänhet och livsmedelsverksamheter besvaras. Här 
tar avdelningen även hjälp av kontaktcenter. Service till företag och enskilda ges via 
inspektörerna och livsmedelsinspektörer deltar även vid företagslotsen när det är 
aktuellt. Anmälan om misstänkt matförgiftning har lanserats som e-tjänst under 
2020 och under 2021 ska registrering av livsmedelsverksamhet lanseras som e-tjänst. 
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Tillsyn miljö- och hälsoskydd
Miljöbalkens övergripande syfte är att främja hållbar utveckling som innebär att en 
hälsosam och god miljö säkerställs för kommande generationer. Naturen har ett 
skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
stort ansvar. 

Inom området miljö- och hälsoskydd planeras verksamheten utifrån nämndens mål 
för nästföljande år. 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område

Miljöbalken ger den operativa tillsynsmyndigheten möjlighet att ta betalt för den 
tillsyn man utför, enligt principen att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle).

Vallentuna kommun har från 2021 en behovsbaserad taxa tillsyn enligt miljöbalken. 
Det betyder att den baseras på vilket tillsynsbehov en viss bransch har. Behovet kan 
vara sporadiskt, lågt, normalt, högt eller mycket högt. Taxan ger myndigheten 
möjlighet att ta ut fasta årliga avgifter för sin tillsyn. Verksamheter med ett 
tillsynsbehov minst vart tredje år betalar en årlig avgift där tiden den årliga avgiften 
ska levereras inom en treårsperiod. Detta möjliggör bättre planering inför 
verksamhetsåret, och ska säkerställa att nämnden avsätter de resurser som krävs för 
att bedriva den tillsyn som verksamheterna betalat för. 

Behovsutredning tillsyn miljöbalken

Behovsutredningen för miljöbalkens område delas upp i miljöskydd, avlopp, IT och 
samhällsbyggnadsprocessen för sig och hälsoskydd för sig. IT och 
Samhällsbyggnadsprocessen hamnar under miljöbalkens tillsynsområde eftersom det 
är personal från detta område som arbetar inom dessa områden. 

Tabell 4
Tabellen visar behov miljörelaterade arbetsuppgifter. 

Miljö+Avlopp+fys.plan+IT+admin

Behov 
2021

Behov 
2022

Behov 
2023

Miljöskydd

Ryggsäck gamla ärenden miljöskydd 200 0 0

Planerad tillsyn Miljöfarlig 
verksamhet (Årsdebiterade) 700 700 700

Uppföljning av planerad tillsyn 
verksamheter 20 20 20
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Köldmedia 134 134 134

Cisterner 40 40 40

Projekttillsyn kemikalier 50 50 50

Egeninitierad tillsyn avfall 50 50 50

Anmälan/ansökan/tillsyn avfall 
(muddermassor, 
anläggningsändamål) 600 600 600

Planerad tillsyn kända U-
verksamheter (Timdebiterade) 120 100 120

projekt PCB 50 0 0

Anmälan om avhjälpandeåtgärd 200 200 200

Ansvarsutredningar 160 160 160

Olyckor, påträffade föroreningar 50 50 50

Energitillsyn 50 50 50

Arbete enligt handlingsplan 
förorenade områden 0 300 200

Handlingsplan för förorenade 
områden 100 0 0

Anmälan miljöfarlig verksamhet 60 60 60

Spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 25 25 25

Värmepumpar 150 150 150

Klagomål miljöskydd (olyckor och 
nedskräpning) 360 360 360

Remisser och enkäter 
miljöskydd/natur/vatten/luft 150 150 150

Inrapportering luftvårdsförbundet 20 20 20

Inventering Fågelsången 0 150 0
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Inventering Karby 150 0 0

Inventering miljöskyddsobjekt övrigt i 
kommunen 0 0 150

Tillsyn dagvatten 100 100 100

Tillsyn hästgårdar 600 400 200

Tillsyn lantbruk 400 200 200

Tid för tillsyn av kända objekt efter 
inventering av industriområden inkl. 
växande kommun 0 50 50

Oförutsägbara händelser 100 100 100

Avlopp

Klagomålsärenden 20 20 20

Påminnelse förbudsutskick och 
förbud med vite 90 50 50

Tel.samtal/mail som ej blir ärenden 100 100 100

Tillsyns av enskilda avlopp 1500 1500 1500

Tillsynsprojekt fosforfällor, 
minireningsverk, kemfällning 100 150 100

Inkommande ansökningar 800 800 800

Remiss bygglov 80 100 100

Oförutsägbara händelser 100 100 100

Plan/bygg

Fysisk planering 200 200 200

Bygglov (alla områden, remiss och 
deltagande tekniskt samråd) 500 500 500

Tillsyn byggen (kontrollprogram och 
platsbesök) 150 250 250

IT och övriga arbetsuppgifter
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Systemadministration och utveckling 
av digitala tjänster ECOS 700 500 500

Innevecka 200 200 200

Svara för KC frågor 400 400 400

Summa antal årsarbetare 
resursbehov 10,1 10,3 9,4

tillgängliga resurser ordinarie 
personal (årsarbetskrafter)

9,4 9,4 9,4

Behov, tillgängliga resurser och prioriteringar

Inom miljöbalkens tillsynsområde, framförallt inom miljöskydd och avlopp finns det 
nästan alltid ett större behov än de resurser som finns tillgängliga. Det går att göra 
mer tillsyn av miljöfarliga verksamheter och enskilda avlopp. Men med prioriterar 
som är vettiga att genomföra varje år så bedöms tillsynsansvaret kunna klaras av med 
de ordinarie resurser som finns tillgängliga. Utveckling sker också i effektivisering i 
handläggning med hjälp av digitalisering och processoptimering av ärenden.  I 
tillsynsplanen görs prioriteringar av vilken tillsyn man avser genomföra under året.

Samhällsbyggnadsprocessen

En stor del av det arbete som behöver göras är kopplat till den nybyggnation som 
pågår i kommunen. Miljöfrågorna behöver komma med tidigt i processen där 
miljötillsynskompetensen behövs i starten vid ett exploateringsprojekt, under 
planarbetet och vid bygglovshanteringen. Arbete med tillsyn av själva byggprocessen 
behöver också utföras, det gäller då främst miljö- och hälsoskyddsfrågor kring, buller, 
avfall, masshantering mm. Tillsyn av den sortens omgivningspåverkan vid byggnation 
kommer ske genom kontrollprogram och tillsyn på plats. 

En stor del av inspektörernas tid är också att svara på remisser gällande bygglov.

IT

Utöver tid för gemensamma aktiviteter tillkommer tid för systemadministration av 
ärendehanteringssystemet ECOS samt arbete med hemsidan. Arbetet som 
systemadministratör för ECOS och webbredaktör för hemsidan utförs av handläggare 
inom miljöbalkens område, varav tid för resurser för IT-relaterade frågor redovisas 
under behov för miljöbalkens tillsynsområde. Det är viktigt att prioritera IT då det är 



15

en del av nämndens kvalitets- och effektivitetsförbättrande arbete och en del av den 
digitalisering som är planerad och som förväntas av våra kunder. Under 2021 ska 
också alla ärenden i tidigare ärendehanteringssystem handläggas och avslutas eller 
överföras för vidare handläggning i nytt ärendehanteringssystem. Detta ärende 
påbörjades under 2020 men kunde inte slutföras pga. omprioriteringar. 

Miljöskydd

Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN) har tillsynsansvar för alla miljöfarliga 
verksamheter med beteckningen C i miljöprövningsförordningen och för miljöfarliga 
verksamheter med beteckningen U (verksamheter som varken är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga). Planerad, återkommande tillsyn ska utföras på alla objekt som 
betalar fast årlig tillsynsavgift. 

Verksamheter som inte betalar årlig avgift timdebiteras efter tillsynsbesök. 

Förorenade områden och masshantering

Bygg- och miljötillsynsnämnden har behov av att ta fram en handlingsplan för arbetet 
med förorenade områden i kommunen. Syftet med handlingsplanen är att presentera 
en samlad strategi för hur kommunen kan säkerställa att de potentiellt förorenade 
områden som finns i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas. 

I övrigt hanteras uppkomna och pågående ärenden med förorenade områden. Det 
finns anledning att framöver planera in tid för att genomföra planerade 
ansvarsutredningar. 

Masshanteringsärenden är ett vanligt ärende i Vallentuna. Oftast börjar det som ett 
klagomål på dumpade massor som sedan kräver en rad provtagningar, ev. 
anmälningsärenden och ev. förelägganden med och utan vite att ta bort massor. Tiden 
för hantering av gamla och nya massahanteringsärenden beräknas till en 
heltidstjänst. 

U-verksamheter

Inventering av U-verksamheter är en arbetsuppgift som framöver behöver 
genomföras då kommunen har ett ansvar för att bedriva tillsyn på dessa verksamheter 
och ha ett uppdaterat register över de objekt som finns i kommunen. Utfallet av 
inventeringen kommer med största sannolikhet tillföra fler tillsynsobjekt, både 
sådana som ska betala en fast årlig avgift och de som betalar en timavgift efter utförd 
tillsyn. Dessa objekt ska då läggas in de kommande behovsutredningarna och 
tillsynsplanerna och kommer att ta mer tid och resurser i anspråk men också generera 
mer intäkter. Hittills har kommunen inventeras Okvista- och Rosendals 
industriområde. Nästföljande område är Karby- och fågelsångens industriområden.

Kemikalier

Nämnden har behov av att bedriva tillsyn över försäljning av kemikalier i butik. 
Tillsynen innebär att se över förvaring, märkning och butikens rutiner kring 
försäljning. Tillsyn av kemikalier ingår alltid i den ordinarie miljötillsynen.
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Avfall

Avfallstillsynen för bygg- och rivningsavfall kommer framöver att vävas in tillsynen av 
omgivningspåverkan för större exploateringsprojekt. Tillsyn av avfall ingår oftast i 
den ordinarie miljötillsynen. 

Energitillsyn i samband med miljöskyddstillsyn

Nämnden har ansvar för energitillsyn och behöver fokusera på att informera om 
energieffektivisering vid tillsyn av verksamheter.

Tillsyn enskilda avlopp

För att nå övergödningsmålet så behöver tillsynen av enskilda avlopp prioriteras upp i 
landet. I handlingsplanen för vattenförvaltningen är det ett prioriterat område för att 
arbete med övergödning. 

Tillsyn lantbruk och hästgårdar

Ett annat prioriterat område för arbete med övergödningen är tillsynen över 
gödselhanteringen hos både hästgårdar och lantbruk. Tillsynen över lantbrukens 
kemikaliehantering och strukturkalkning behöver också ses över. 

Hälsoskydd

Bygg- och miljötillsynsnämnden har tillsynsansvar för alla hälsoskyddsverksamheter. 
Planerad återkommande tillsyn ska utföras på alla de objekt som betalar en årlig 
tillsynsavgift, vilket omfattar de flesta anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheterna. Hanteringen av klagomål på ex. inomhusmiljö, buller 
etc. sker också inom hälsoskydd.
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Tabell 5
Tabellen visar behov hälsoskyddsrelaterade arbetsuppgifter. 

Behov 
2021

Behov 
2022

Behov 
2023

Hälsoskydd

Planerad tillsyn 
hälsoskyddsobjekt 540 420 620

Inventering 
hälsoskyddsobjekt 30 30 30

Klagomål hälsoskydd 160 160 160

Prövning hälsoskydd 60 60 60

"inne-vecka" 180 180 180

Information/rådgivning 
hälsoskydd inkl. radon 150 150 150

Tillsyn rökfria miljöer 20 40 20

Mätning bakgrundsstrålning 16 16 16

Anmälan kompostering 20 20 20

Projekt radon 
flerbostadshus 200 300 200

Projekt hälsoskydd 50 50 50

Remisser och enkäter 20 20 20

Oförutsägbara händelser 
inkl. smittskydd 100 100 100

Summa antal årsarbetare 
resursbehov 1,6 1,6 1,7

tillgängliga resurser 
ordinarie personal 
(årsarbetskrafter)

1,6 1,6 1,7
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Tobak

Bygg- och miljötillsynsnämnden har tillsynsansvar över rökning vid offentliga platser. 
I juli 2019 kom en ny tobakslag som innebär en utökning av rökfria miljöer och fokus 
behöver framöver ligga på att bedriva tillsyn över dessa nya miljöer. Det rör sig om 
bland annat perronger, busshållplatser, lekplatser, uteserveringar mm.  

Tillsyn timdebiterade verksamheter

Tillsynen av timdebiterade verksamheter planeras in i behovsutredningen framöver. 
Det gäller tillsyn på familjedaghem, samlingslokaler, frisörer, skönhetssalonger, 
dagverksamheter, mindre gruppboenden etc.  Tillsynen kommer att föregås av en 
inventering. 

Inventering av hälsoskyddsverksamheter

Inventering av hälsoskyddsverksamheter är en arbetsuppgift som framöver behöver 
genomföras då kommunen har ett ansvar över att bedriva tillsyn på dessa 
verksamheter och ha en uppdaterad förteckning över de objekt som finns i 
kommunen. Utfallet av inventeringen kommer med största sannolikhet tillföra fler 
tillsynsobjekt, både sådana som ska betala en fast årlig avgift och de som betalar en 
timavgift efter utförd tillsyn. Dessa objekt ska då läggas in de kommande 
behovsutredningarna och tillsynsplanerna och kommer att ta mer tid och resurser i 
anspråk men också generera mer intäkter.

Radon

Nämnden har under 2018 startat upp arbetet med radon i flerbostadshus. Nämndens 
tillsynsansvar ligger i att få kontroll över vilka halter radon som finns i flerbostadshus 
genom att förlägga om mätningar och vid behov åtgärder. 

Kemikalier

Kemikalier på förskola kommer att följas upp genom tillsyn av städverksamheten 
under de två nästföljande åren. 

Energitillsyn i samband med hälsoskyddstillsyn

Verksamhetsutövare och fastighetsägare behöver minska sin förbrukning av energi 
för att miljömålet minskad klimatpåverkan ska kunna uppnås. Tillsynen kan vävas in 
i tillsyn på skolor och sporthallar. 
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Smittskydd

Bygg- och miljötillsynsnämnden ansvarar för smittskyddet i kommunen och ansvarar 
för att utreda ev. utbrott, ex. legionella genom provtagning och intervjuer. 

Legionella är en smitta som kan finnas i vatten eller i jord. Den förebyggande tillsyn 
som behöver genomföras gällande dessa är att inventera de kyltorn som finns i 
kommunen som är en känd smittokälla för legionella.

Länsstyrelsen har efterfrågat att kommunerna ska ta fram platser för Epizootigravar 
vilken är ett arbete nämnden tillsammans med andra delar av kommunen behöver 
arbeta fram. 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efterfrågar att kommuner skickar in 
djurkroppar för analys vid misstanke om smitta. Detta kommer också falla inom 
nämndens ansvar till viss del. 

Behov, tillgängliga resurser och prioritering

Tillsyn på de verksamheter som betalar en årlig avgift prioriteras. Likaså prioriteras 
inkomna anmälningar och klagomål. Nämnden har 1,6–1,7 tjänster ordinarie tjänster 
för hälsoskyddstillsynen och dessa bedöms räcka för den tillsyn som planeras åren 
framöver. En detaljerad tillsynsplan som fastställs av nämnden kommer att beskriva 
vilken tillsyn som planeras genomföras under 2021.

Sammanfattning av resursbehov 
Med den resursförstärkning nämnden har fått från 2020 för sitt tillsynsansvar 
bedöms tillsynen klaras med vettiga prioriteringar per år. Inom miljöbalkens 
tillsynsansvar behöver alltid prioriteringar ske eftersom det kan ske mer tillsyn på fler 
verksamheter inom miljöbalkens område. Nämnden bedöms klara det tillsynsansvar 
som nämnden har de nästföljande åren. Utöver de tjänster som redovisas i 
behovsutredningen har nämnden inom miljöavdelningens område också en 
administratörstjänst som bland annat arbetar med fakturering, statistik, registrering 
och arkivering av handlingar men som till viss del av sin tjänst också har visst 
tillsynsansvar, den delen ingår i behovsutredningen. 
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