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1. Inledning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som operativ tillsynsmyndighet enligt 
miljötillsynsförordningen upprätta en treårig resursbehovsbedömning för 
nämndens ansvarsområden. Utredningen ska uppdateras varje år. Nämnden har 
valt att göra en treårig planering av resursbehovet även för nämndens övriga 
verksamhetsområden för att få en samlad bild av hela resursbehovet. I 
utredningen finns också resursbehov för trängseltillsyn. Trängseltillsynen tillkom 
under våren 2020 för att förhindra smittspridning av Corona. En tillfällig 
lagstiftning trädde i kraft 1 juli 2020 och kommer förlängas till utgången av maj 
2021. 
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2. Sammanfattning 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter: 

 

Resursbehov 

 (åa) 

 2020 

Resursbehov 

(åa) 

 2021 

Resursbehov 

(åa) 

 2022 

Resursbehov 

(åa) 

2023 

Livsmedel 4,6 5,0 4,8 4,7 

Receptfria 
läkemedel 

0,1 0,03 0,03 0,12 

Hälsoskydd 4,3 4,0 3,2 3,2 

Tobak 0,5 0,5 0,5 0,8 

Strålskydd 0,3 0,3 0,3 0,3 

Animaliska 
biprodukter 

0 0,03 0,03 0,03 

Miljöfarlig 
verksamhet 

11,9 12,3 11,2 11,2 

Uppdrags-
verksamhet 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Strategiskt 
miljöarbete 

0,8 1,02 1,02 1,02 

Verksamhets-
stöd och ledning 

6,05 5,6 5,4 5,4 

Trängseltillsyn * 0,62 0 0 

Summa 28,8 29,6 26,7 27,0 

* Ny arbetsuppgift som tillkom under 2020 på grund av pandemin 
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3. Förändringar i resursbehov i 
förhållande till resursbehov 2020 

Sammantaget redovisar nämnden ett ökat resursbehov i jämförelse med 
resursbehov 2020.  

Inför 2021 ser vi ett minskat behov inom administration och ledning. Förra årets 
flytt av kommunikation, IT-systemstöd, ekonomi och HR har landat i 
organisationen. Det nya verksamhetssystemet, Castor, har också inneburit 
minskat behov inom området underlättar vårt arbete. E-tjänster innebär ett 
minskat behov av registrering men ett ökat behov av kvalitetsarbete av 
informationen. För området arkiv ser vi ett minskat resursbehov under åren 
framåt då vi övergår till nästan 100% digital ärendehantering.  

Under 2020 beräknas arbetet med detaljplaner och förhandsbesked, i och med 
att byggnationen ute på landsbygden utanför detaljplanerat område ökar.  

Resursbehovet för hälsoskydd sänks för 2021. Orsaken är planerad tillsyn som 
enligt bedömt tillsynsintervall har justerats.  

Resursbehovet för livsmedel kommer att öka som en följd av kontrollskuld från 
2020 års planerad tillsyn.   

Tiden för tobakstillsyn har höjts något, vilket höjer det årliga resursbehovet 
jämfört med tidigare år.  

För miljöskydd ökar resursbehovet för 2021, dels som en följd av tillsynsskuld 
från 2020 samt förändringar i lagstiftningen. Arbete med att hitta nya arbetssätt 
utifrån den nya lagstiftningen kommer att ta en del tid.  

Resursbehovet ökar även till följd av att det kom nya bestämmelser under hösten 
2020 som bland annat innebär mer tillsyn på bygg- och rivningsavfall. Det har 
även kommit en kontrollförordning där vi inväntar tillsynsvägledningen från 
KEMI och Jordbruksverket. Vi kommer under 2021 utveckla tillsynen utifrån den 
nya kontrollförordningen och vägledningen främst för lantbrukstillsynen.   
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3.1 Livsmedel 
Erfarenheten visar att resursbehovet för livsmedelskontroll ökar. Det finns 
variationer i kontrolltid i vilka verksamhetstyper som kontrolleras årligen. 
Dessutom tillkommer ett antal verksamheter varje år medan några upphör. 
Under 2020 har kontrolltiden för kommunala vattenverk ökats för att bättre 
spegla kontrollbehovet mot den kontrolltid som faktiskt utförs. Som följd av 
Coronapandemin har omprioriteringar fått göras, vilket genererar i ökat 
resursbehov 2021, se avsnitt 3.1.1. I tabellen nedan redovisas en sammanfattning 
av resursbehovet 2021–2023 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta 
tillsynsområde. 

Resursbehov livsmedel (åa) 

2021 2022 2023 

5,0 4,8 4,7 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 i 
timmar för de verksamhetstyper där det finns behov av kontinuerlig 
livsmedelskontroll. För livsmedelskontrollen har inte det detaljerade 
resursbehovet beräknats per bransch för 2022 och 2023. En uppskattning är att 
resursbehovet kommer att öka något då Växjö kommun växer. 
 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 

  2021 2022 2023 

Ambulerande 14 38   

Transport 18 14   

Bageri/konditori/café 85 192   

Butik 119 259   

Gatukök/kiosk 24 43   

Kök skola 132 492   

Kök landsting 5 37   
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Kök omsorg/ 
äldreomsorg 54 155   

Lagerlokal 20 20   

Matmäklare 13 15   

Pizzeria 32 163   

Restaurang 137 690   

Tillverkning 11 36   

Dricksvatten-anläggning 36 91   

Nyregistreringar  100   

Coronaflyttad 
kontrolltid* 

 220   

Summa 700 2565   

* Se rubrik 3.1.1. Corona 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för 
övrig kontroll och uppdrag inom livsmedelsområdet: 

 Antal 
(st) Resursbehov (h) 

  2021 2022 2023 
Uppföljande kontroll  100 100 100 
Registrering av 
anläggningar 110 120 120 120 

Tillfälliga evenemang 6 215 105 105 
RASFF 40 60 60 60 
Övrigt: vägledning till 
företagare och 
medborgare, remisser, 
redovisningar, ej befogade 
klagomål, restid mm. 

 1937 1826 1725 

Summa  156 2432 2211 2110 
 

3.1.1 Corona 
Under 2020 kom Coronapandemin och livsmedelskontrollen fick ställas om. 
Kontroll av vård- och omsorgsanläggningar flyttades fram till senare under året 
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och har ännu inte påbörjats. Vid den mest intensiva perioden kontrollerades inte 
heller restauranger, som en del av ett politiskt beslut att minska belastningen på 
dessa verksamheter. För att kunna utföra riskbaserad kontroll i den mån som var 
nödvändig prioriterades kontrollobjekten utifrån följande parametrar; hög 
omfattning, hög risk samt miljö- och hälsoskyddskontorets tidigare erfarenheter 
av verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen (verksamheter klassade 
i erfarenhetsklass C). Kontroll av skolor (mer än sex timmar per år) och förskolor 
samt butiker med beredning utfördes enligt planeringen.  

Under hösten planeras kontroll av vård- och omsorgsverksamheter, skolor med 
mindre än sex timmar per år samt transportörer och lagerlokaler att kunna 
utföras. Kontrollen av vård- och omsorgslokaler och skolor kommer dock att 
justeras så att de som enligt treårsplaneringen måste få kontroll prioriteras. 
Utöver detta bortprioriteras avdelningskök inom omsorg och skola. Med denna 
prioritering finns möjlighet att hinna kontrollera restauranger, där fler 
verksamheter är placerade i högrisk och dessutom måste kontrolleras enligt 
treårsplaneringen. Den totala skulden som flyttas över till 2021 blir 220 timmar, 
se tabell nedan: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 

Avdelningskök 20 40 

Butik utan beredning 40 80 

Skolor <6 h 50 100 

Summa 110 220 

 

Samtliga livsmedelsverksamheter betalar årlig avgift för livsmedelskontrollen. 
Avgiften bestäms utifrån risk, omfattning, information till konsument och 
erfarenhet och räknas om till antal kontrolltimmar per år. Med anledning av 
Coronapandemin har den kontroll som utförts inte varit i tillräcklig omfattning 
för att täcka det totala kontrolltidsbehovet. En av anledningarna till detta är att 
personal som normalt utför livsmedelskontroll även har utfört trängseltillsyn 
under 2020, se avsnitt 3.12. 
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3.2 Receptfria läkemedel 
Tillsyn av receptfria läkemedel utförs vart tredje år. Under 2021 och 2022 finns 
tid planerad för övrig tillsyn så som klagomål, rådgivning och information. I 
tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 i antal 
uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde.  
 

Resursbehov receptfria läkemedel (åa) 

2021 2022 2023 

0,03 0,03 0,12 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för 
planerad tillsyn och övrig tillsyn och vägledning. 

 Antal (st) Resursbehov (h) 
  2021 2022 2023 

Tillsyn 
receptfria 
läkemedel 

46 0 0 92 

Övrig tillsyn 
och 
vägledning 
(klagomål, 
rådgivning 
information) 

 30 30 30 

Summa   30 30 122 
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3.3 Hälsoskyddstillsyn 
Resursbehovet per år varierar för hälsoskyddstillsynen eftersom 
tillsynsintervallet för de olika branscherna är mellan ett och fem år istället för ett 
till tre år. Under 2020 har skillnaderna per år inte kunna utjämnas så som önskat, 
då tillsynen delvis har fått skjutas fram på grund av Coronapandemin, se avsnitt 
3.3.1. Resursbehovet har också beräknats på att bostadstillsynen kan komma att 
behöva justeras upp eller ner beroende på hur pandemin utvecklas. Under 2021 
behöver tidsåtgång för klagomål utredas. 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde. 

Resursbehov hälsoskydd (åa) 

2021 2022 2023 

4,0 3,2 3,2 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för de 
verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
  2021 2022 2023 

Skolor inkl. 
fritidsgårdar 67 390 35 346 

Förskolor 89 0 267 0 
Fotvård (som 
huvudverksamhet) 

24 0 120 0 

Skönhetsvård, 
hudvård, manikyr, 
pedikyr, akupunktur 

27 72 67 72 

Tatuering, piercing 
(som 
huvudverksamhet) 

24 144 0 144 

Bassängbad 31 0 172 0 
Samlingslokaler 50 0 175 0 
Massage 55 0 0 165 
Frisersalong 147 294 0 0 
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 Vård- och 
omsorgsboende 88 0 126 315 

Idrottsanläggning 144 462 0 75 

Strandbad 44 82 82 82 

Bostäder 
(fastighetsägare) 228 129 219 219 

Möten med 
fastighetsägare 8 48 48 48 

Tillfälliga boenden 57 169 0 32 
Övriga objekt * med 
ej kontinuerlig tillsyn 91 0 0 0 

Coronaflyttad 
tillsyn**  230 294  

Summa 1174 2020 1605 1498 
*Familjedaghem, övriga alternativa behandlingar, lokaler för förvaring av djur mm 
** Se rubrik 3.3.1. Corona 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för 
övriga tillsynsområden inom detta tillsynsområde: 

 Resursbehov (h) 
 2021 2022 2023 

Djurhållning inom detaljplanerat 
område 50 50 50 

Höga ljud o inomhusbuller 100 100 100 

Klagomål, remisser, 
anmälningsärenden, förbud, 
information, rådgivning, 
miljösanktionsavgifter mm 

1869 1448 1539 

Summa 2019 1598 1689 
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3.3.1 Corona 
Hälsoskyddstillsynen har på grund av Coronapandemin omprioriterats, bland 
annat har tillsyn anmälningspliktiga verksamheter prioriterats att utföras 
eftersom dessa är förenade med högre risker för människors hälsa.  

Samtliga hälsoskyddsverksamheter betalar timavgift för tillsynen, vilket har gjort 
det möjligt att omprioritera. I styckena nedan framgår vilka 
prioriteringar/justeringar som har gjorts och varför. På grund av detta kommer 
det framöver finnas behov av att justera tillsynsintervallet för att kunna utföra 
tillsyn av en bransch under samma tillfälle, exempelvis vård- och 
omsorgsboenden. 

Tillsyn av särskilda boenden (480 timmar) flyttades fram när besöksförbud trädde 
i kraft under våren. Tillsyn av vårdboenden planeras istället att utföras under 
hösten 2020, till stor del genom möten med enhetschefer och fastighetsägare, 
kombinerat med besök eftersom besöksförbudet nu har hävts. Den planerade 
tiden har dock justerats till 250 timmar, resterande tid flyttas därför till 2021. 
Tillsyn av frisersalonger planerades att utföras under 2020 och 2021 (294 h per 
år), men för att inte belasta små företag med tillsynsavgift beslutades istället att 
förskjuta tillsynen så att den utförs under 2021 och 2022 istället. Av samma 
anledning flyttades också 2020 års planerade tillsyn av idrottsanläggningar till 
2021.  

I normala fall fördelas bostadstillsynen i två block, ett på våren och ett på hösten, 
totalt 30 inspektioner. Dessutom utförs åtta fastighetsägarmöten. Med 
Coronapandemin har det inte varit lämpligt att genomföra den del av 
bostadstillsynen som utförs i enskilda personers lägenheter. 
Fastighetsägarmöten, vars syfte är att få en helhetsbild, lämna information samt 
gå igenom delar av egenkontrollen/tillsynsområde tillsammans med 
fastighetsägare har därför också ställts in. Under våren 2021 planeras att inte 
genomföra bostadstillsyn i lägenheter. Däremot har 15 inspektioner under hösten 
2021 planerats in och samtliga fastighetsägarmöten avses kunna genomföras. 
Konsekvensen blir dock halverad tillsynstid, totalt 102 debiterbara timmar. 
Istället planeras tillsyn in för hälften av frisörerna och idrottsanläggningar in 
under 2021. Från och med 2022 är förhoppningen att bostadstillsynen ska kunna 
utföras på samma sätt som före pandemin.  
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Den tid som inte utförts under 2020 flyttas i vissa fall över till resursbehovet 2021 
och 2022. I de fall det redan finns planerad tid för tillsyn 2021 (exempelvis 
bostadstillsyn och idrottsanläggningar) flyttas tillsynstiden inte över, se tabellen 
nedan. Detta beror på att det då blir orimligt många timmar tillsynstid planerad, 
jämfört med vad vi faktiskt tittar på vid tillsyn, för de verksamheter som berörs.  

 

  

Bransch Antal  
Resursbehov som 

flyttas till 2021 

Resursbehov som flyttas 

till 2022 (h) 

Bostadstillsyn 209  0 0 

Fastighetsägarmöten 8 0 0 

Idrottsanläggningar 142 0 0 

Vård och 
omsorgsboende 88 230 0 

Frisersalong 147 0 294 

Summa 594 230 294 
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3.4 Tobak 
Resursbehovet bedöms fortsatt vara högre 2021 eftersom tidsåtgången för varje 
tillsynsbesök har ökat med anledning av nya tobakslagstiftningen. Det har också 
tillkommit förändringar avseende rökfria miljöer. Var tredje år utförs inre tillsyn 
(granskning av ekonomiska och personliga förhållanden) av varje verksamhet 
utöver ordinarie tillsyn (besök hos verksamheten), vilket ökar resursbehovet år 
2023. Resursbehovet för tillsyn av rökfria miljöer kommer att behöva ses över 
under 2021 inför följande år. 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde: 
 

 Resursbehov tobak (åa)  

2021 2022 2023 

0,5 0,5 0,8 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för de 
verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn samt övrigt 
löpande arbete inom tobak: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
  2021 2022 2023 

Tillsyn på tobaksförsäljning 66 231 231 231 
Inre tillsyn 66 0 0 198 
Tillsyn rökfria miljöer  20 20 20 
Tillståndsprövning 5 40 48 48 
Övrigt ej periodisk tillsyn: 
Anmälan om ändring, 
Klagomål, remisser, förbud, 
föreläggande, varning, 
information, rådgivning 

 167 167 299 

Summa  137* 458 466 796 
*Totalt finns 66 verksamheter som har tillstånd att sälja tobak, men de dubbleras i tabellen ovan på grund av 
att tillsynen delas upp i inre tillsyn och tillsyn på plats.  
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3.5 Strålskydd 
Resursbehovet för detta tillsynsområde är i snitt 0,3 årsarbetskrafter (åa).  
Tillsyn av radon görs hos mindre fastighetsägare (flerfamiljshus) som inte ingår i 
bostadstillsynen. I övrigt utförs mätning av bakgrundsstrålning och under 2021 
och 2023 planeras tillsyn på solarier. I tabellen nedan redovisas en 
sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 i antal uppskattade 
årsarbetskrafter för detta tillsynsområde: 

 
Resursbehov strålskydd (åa) 

2021 2022 2023 

0,3 0,3 0,3 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för de 
verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn samt övrigt 
löpande arbete inom strålskydd: 
 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
  2021 2022 2023 

Solarier 4 16 0 16 
Radontillsyn 
(fastighetsägare 
flerfamiljshus) 

52 130 130 130 

Rådgivning radon  100 100 100 
Elektromagnetisk 
strålning  50 50 50 

Bakgrundsstrålning  16 16 16 
Summa   312 296 312 
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3.6 Animaliska biprodukter (ABP) 
Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som 
ännu inte bearbetats eller behandlats så att de ingår i begreppet framställda 
produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från 
slaktade djur. Ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel bedöms också vara 
animaliska biprodukter. 

Mycket av tillsynen av animaliska biprodukter görs i samband med till exempel 
lantbrukstillsynen. På lantbruken är det främst gödselhanteringen och 
hanteringen av döda djur som kontrolleras. Hanteringen av animaliska 
biprodukter kontrolleras också enligt livsmedelslagstiftningen, exempelvis i 
livsmedelsbutiker. 

Den arbetsuppgiften som bara rör animaliska biprodukter är nedgrävning av 
döda djur, främst häst. Se tabellen nedan.  

Resursbehov nedgrävning (åa) 

2021 2022 2023 

0,03 0,03 0,03 
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3.7 Miljöskydd 
Resursbehovet för detta tillsynsområde är uppskattat till 12,3 årsarbetskrafter 
(åa) för 2021. Ökning av resursbehovet jämfört med tidigare år på grund av 
pandemi, se mer under rubrik 3.7.1. Corona.  

Erfarenheten visar att vi behöver utöka tillsynen på kemiska produkter ute i 
handeln, då vi upptäcker fler som har varor som inte är märkta på svenska.  

Under 2020 genomfördes en första bedömning av minireningsverken i 
kommunen, utifrån de uppgifter som kom in på begären. Det visar sig att det 
behöver genomföras mer tillsyn på minireningsverk och under 2021 kommer en 
arbetsmetod för tillsyn av minireningsverk att tas fram.  

Under hösten kom nya föreskrifter vad gäller avfall, som innebär att vi behöver 
genomföra en större informationsinsats till samtliga verksamheter som 
producerar farligt avfall oavsett mängd. De nya föreskrifterna innebär även att vi 
behöver bedriva mer tillsyn på bygg- och rivningsavfall. Det kan även innebära 
att vi får in dispensansökningar som vi tidigare inte har handlagt.  

Växjö kommun kommer att tillsammans med Citysamverkan arbeta för att 
förbättra avfallshanteringen i staden med syfte att minska fågelproblematiken i 
staden. Detta gör att vi behöva öka resurserna för avfallstillsynen.  

Under de tre kommande åren kommer en nationell miljöstrategi för 
miljöbalkstillsynen att presenteras. Arbetet med att ta fram strategin pågår just 
nu och tidsplanen är att under hösten 2021 ska beslut tas om en nationell 
strategi.  

Ny kontrollförordning kom under hösten 2020. KEMI och jordbruksverket 
kommer under början av 2021 presentera en tillsynsvägledning för hur tillsynen 
ska genomföras. Under 2021 kommer vi därför utveckla vår tillsyn utifrån den nya 
förordningen och vägledning främst för lantbrukstillsynen. 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde: 
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Resursbehov miljöskydd (åa) 

2021 2022 2023 

12,3 11,2 11,2 

 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för de 
verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn i kommunen. 

Bransch Antal 
(st) Resursbehov (h) 

  2021 2022 2023 
Lantbruk 

341 451 395 332 

Fiskodling 1 6 6 6 

Utvinning - berg, grus, torv, jord 11 290 290 290 

Livsmedel och foder  6 34 22 22 

Trävaror 8 74 84 74 

Fotografisk o grafisk produktion 6 4 0 0 

Kemiska produkter 72 133 133 133 

Gummi- och plastvaror 8 72 69 62 

Icke-metalliska mineraliska 
produkter 2 30 30 30 

Stål och metall 1 12 12 12 

Metall- o plastytbehandling, 
avfettning mm 16 170 159 154 

Metallbearbetning 22 236 201 191 

Förbrukning av organiska 
lösningsmedel 19 97 90 86 

Gasformiga bränslen mm, el, 
värme, kyla 14 148 157 157 

Fordonsservice och 
drivmedelshantering 147 430 502 486 
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Hamnar o flygplatser 14 42 42 42 

Laboratorier 1 4 0 0 

Hälso- och sjukvård 32 30 37 120 

Rening av avloppsvatten 12 311 311 311 

Avfall  57 971 926 927 

Skjutfält, skjutbanor och 
sportanläggningar 28 109 73 65 

Begravnings-verksamhet 1 20 20 20 

Coronaflyttad tillsyn* 73 386 0 0 

Summa 892 4060 3559 3520 
* Se rubrik 3.7.1. Corona 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för 
övriga tillsynsområden inom detta tillsynsområde: 

Bransch Antal 
(st) Resursbehov (h) 

  2021 2022 2023 
Enskilda avlopp 710 3920 3920 3900 

Minireningsverk 13 30 30 30 
Värmepumpar 140 280 280 280 

Köldmediekontroll 450 270 270 270 

PCB-sanering 2 20 20 20 

Cisternkontroll 40 80 80 80 

Dagvatten 5 10 10 10 

Trafikbuller och omgivningsbuller 10 80 80 80 

Vattenskyddsområden 15 10 10 10 

Spridning av bekämpningsmedel 6 18 18 18 
Naturreservat, kommunala 7 70 70 70 

Förorenade områden 45 800 800 800 

Vindkraft 0 60 60 60 
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Nedlagda deponier 35 80 80 80 

Ärenden enligt 
renhållningsordning 50 75 75 75 

Bygg- och rivningsavfall 10 140 140 140 
Nedskräpning 30 120 120 120 

Klagomål, remisser, vissa projekt, 
anmälningsärenden, förbud, 
information, rådgivning, 
miljösanktionsavgifter mm. 

 2182 1617 1631 

Summa 1568 8245 7680 7674 

 

3.7.1 Corona 
Under 2020 kom Coronapandemin, vilket begränsade våra möjligheter till att 
genomföra planerade tillsyn under 2020. Under sommaren och hösten 2020 har 
tillsynsbesöken prioriterats främst utifrån verksamheternas storlek och 
miljöpåverkan. En del av tillsynen som inte genomfördes 2020 har flyttats till 
2021. Mycket av den tillsynen som är framflyttad består av mindre lantbruk och 
avfallshanterare. I övriga branscher har vi istället gjort förskjutningar och 
omfördelningar av tillsynen inom branscher där det varit möjligt. 

Inom lantbrukstillsynen har det i flera år skett förskjutningar av tillsynen. Under 
2018 fick tillsynen skjutas fram på grund av torkan. Under 2019 fick en del av 
tillsynen skjutas fram i väntan på kemikalietillsynen och sedan kom 
Coronapandemin under 2020 som gjorde att tillsynen inte kunde genomföras 
som planerat. Nu finns det ett uppdämt behov av tillsyn framför allt på mindre 
lantbruk. För 2021 så behöver tillsynen få prioriteras upp för lantbruken, för att 
fortsätta dialogen och fånga upp de verksamheter som inte uppfyller 
miljöbalkens krav.    

Tabellen nedan visar fördelningen av tid och antal mellan lantbruk och 
avfallshanterare. 
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Bransch Antal (st) 
Resursbehov som 

flyttas till 2021 (h) 

Mindre lantbruk 64 320 

Avfallshanterare 9 66 

Summa 73 386 
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3.8 Uppdragsverksamhet 
Miljö- och hälsoskyddskontoret följer utvecklingen för luft- och vattenkvalitet 
samt andra miljöfaktorer i kommunen. Kunskapen används dels lokalt i 
kommunens planering dels nationellt i arbetet med att följa upp de nationella 
miljökvalitetsmålen.   

• Tätortsluft: Kommunen är en del av Kronobergs luftvårdsförbund som 
driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av 
luftkvaliteten i tätorter. Det är ett viktigt underlag för kommunen vid 
planering av bebyggelse, trafiklösningar och uppvärmning. Trafiken 
orsakar, förutom stora utsläpp av klimatpåverkande föroreningar, 
allvarliga hälsoeffekter. Programmet samordnas av Kronobergs 
Luftvårdsförbund. 
 

• Luft på landsbygd: Vi deltar i luftvårdsförbundets kartläggning av nedfall 
och effekter av försurande och gödande ämnen (svavel och kväve) där 
avsikten är att långsiktigt följa utvecklingen. I Asa sker också kontinuerlig 
mätning av halten marknära ozon.  
 

• Vatten: Ytvattenkvaliteten kontrolleras främst av de olika 
avrinningsområdenas vattenvårdsförbund respektive vattenråd. Resultaten 
från dessa och miljökvalitetsnormerna för vatten används som 
planeringsunderlag, vid prövning av nya verksamheter samt som kontroll 
av utsläpp vid pågående verksamheter. 
 

• Buller: Miljö- och hälsoskyddskontoret bevakar bullersituationen från 
trafik, industri med mera vid bostäder, skolor/förskolor, vårdboenden och 
liknande. Vi kan också göra egna beräkningar av vägtrafikbuller och 
mätningar av bullernivåer. Beräkningar utförs bland annat på uppdrag från 
andra förvaltningar, för att utgöra underlag i planeringssammanhang.  
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Resursbehov uppdragsverksamhet (åa) 

2021 2022 2023 

0,2 0,2 0,2 

 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021–2023 för de 
uppdragsverksamheter som åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden att utföra 
för kommunens räkning. 

 Resursbehov (h) 
 2021 2022 2023 

Miljöövervakning luft/ 
Luftmätningar 100 100 100 

Bullerutredningar 50 50 50 

Miljöövervakning vatten 50 50 50 

Summa 200 200 200 
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3.9 Strategiskt miljö- och hälsoskyddsarbete 
I arbetet med kommunens översiktsplaner, planprogram och detaljplaner 
bevakar vi miljö- och hälsoskyddsfrågorna. Det handlar om bostäders placering i 
förhållande till trafik och industrier, enskilda avlopp, djurhållning, dagvatten, 
naturvård, avfallshantering, mobilmaster, föroreningar och mycket mer. Genom 
yttranden vid främst program, detaljplaner, planbesked, bygglov och 
förhandsbesked gör vi bedömningar av lokalisering och eventuella risker för 
miljön eller människors hälsa. Vi deltar också i kommunens strategiska arbete 
med klimatanpassningsåtgärder, VA-plan, översiktsplan med mera. 

I år har granskning av förhandsbesked och bygglov flyttats över från enskilt 
avlopp till strategiskt miljö- och hälsoskyddsarbete, detta för att det mer är en  
strategisk fråga än en fråga bara för enskilt vatten och avlopp.  

Under 2021 kommer mycket arbete att läggas ned på det nya sjukhusområdet, ny 
översiktsplan, samt att det pågår mycket byggnation ute på landsbygden utanför 
detaljplanerat området, vilket gör att antalet förhandsbesked och bygglov ökar.  

Resursbehov strategiskt miljö- och hälsoskydd (åa) 

2021 2022 2023 

1,02 1,02 1,02 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2021-2023 för 
det strategiska miljö- och hälsoskyddsarbete som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ska utföra. 

 Resursbehov (h) 
 2021 2022 2023 

Planärenden (dp) O,6 0,6 0,6 

Bygglov, förhandsbesked 0,12 0,12 0,12 

Översiktsplan, grönstrukturplan mm 0,3 0,3 0,3 

Summa 1,02 1,02 1,02 
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3.10 Verksamhetsstöd och ledning 
Verksamhetsstöd- och ledning innehåller förvaltningens ledningsfunktion samt 
stöd- och resursfunktioner inom områden som rör arkivering, registrering, 
verksamhetssystem, verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling med mera. 
Verksamhetsstöd utgör dels strategiskt stöd för förvaltningschefen och 
ledningsgruppen men är även ett operativt stöd för enheterna. Verksamhetsstöd 
ansvarar för att driva och samordna förvaltningens verksamhetsplanering och 
uppföljning samt leda förvaltningens service- och utvecklingsarbete. 

Resursbehov verksamhetsstöd och ledning (åa) 

2021 2022 2023 

5,6 5,4 5,4 

De redovisade timmarna omfattar det verksamhetsstödjande arbete inom 
kontoret som inte är knutet till någon av de andra uppräknade punkterna eller 
tillsynsobjekten. 
 
 Resursbehov (åa) 

 2020 2021 2022 
Ärenderegistrering, skanning, 
kvalitetssäkring av data 0,3 0,3 0,3 

Nämndarbete 0,3 0,3 0,3 

Ekonomi och fakturering 0,03 0,03 0,03 

Personal 0 0 0 

Budget-, verksamhets och 
personalansvar (chefstjänster) 
 

3 3 3 

Verksamhetsutveckling inkl. 
digitalisering 
 

0,8 0,8 0,8 

Uppföljning av verksamhet 
 0,4 0,4 0,4 

IT, telefoni 
 0,1 0,1 0,1 

GDPR 
 

0,2 0,15 0,15 
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Superuser verksamhetssystem 
 

0,3 0,3 0,3 

Arkiv 
 

0,13 0,03 0,03 

Övrigt: Reception, bokningar, inköp 
mm 
 

0,03 0 0 

Summa 5,6 5,4 5,4 
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3.12 Trängseltillsyn 
Sedan april 2020 har vi utfört trängseltillsyn på verksamheter som serverar 
livsmedel, så kallade serveringsställen. Tillsynen genomförs med stöd av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till och med 31 
december 2020. Tillsynen innebär att vi kontrollerar och följer upp att den som 
driver ett serveringsställe säkerställer att trängsel undviks i och i anslutning till 
serveringsstället, vilket också innefattar uteserveringar och entréer. Det ingår 
också att fatta beslut om sanktioner i de fall det behövs. Tillsynen har utförts av 
totalt åtta personer från båda enheterna. Ingen extra resurs utöver ordinarie 
bemanning har använts. Tillsynen har planerats utifrån där risken för trängsel är 
störst, vanligtvis verksamheter som har serveringstillstånd, kombinerat med att 
tillsynen utförts på obekväm arbetstid. 

I mitten av september 2020 lämnade regeringen förslag på att lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle förlängas fram till och med 30 
juni 2021. Lagförslaget har lämnats på remiss och ett remissmöte hölls den 25 
september. Ingen ytterligare information har lämnats och därför har ett 
resursbehov för 2021 beräknats utifrån hittills nedlagd tid (750 h) under perioden 
april-september). Tiden innefattar allt arbete kopplat till trängseltillsynen och 
redovisas i tabellen nedan. 
 

 Resursbehov trängseltillsyn (åa) 
 2021 2022 2023 

Trängseltillsyn  O,62 0,0 0,0 

Summa 0,62 0,0 0,0 
 

 Resursbehov trängseltillsyn (h) 
 2021 2022 2023 

Trängseltillsyn  

(Faktisk tillsyn, uppföljningar, efterarbete, 
planering, mötestid, nätverksträffar) 

620 0 0 

Summa 620 0 0 
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4. Miljö- och hälsoskyddskontorets 
övriga arbete 
För att synliggöra de arbetsuppgifter som inte ryms inom tillsyns- och 
kontrollbegreppet har vi valt att ta upp dessa i årets resursbehovsutredning. De 
motsvarar 600 timmar per heltidsanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör.  

4.1 Samverkan med andra kommuner 
Inom ramen för avtalssamverkan handlägger miljö- och hälsoskyddskontoret, för 
Lessebo kommuns räkning, tillståndsansökningar för försäljning av tobak. Beslut 
om tillstånd tas av Lessebo kommun.  Ljungby, Värnamo och Alvesta kommuner 
har överlåtit kontrollen av Växjö vattenverk till miljö- och hälsoskyddskontoret i 
Växjö. Dessutom är beslutanderätten för vissa ärendegrupper rörande Växjö 
vattenverk delegerade från dessa kommuner till anställd på miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Växjö.    

Resursbehov samverkan med andra kommuner (åa) 

2021 2022 2023 

0,016 0,016 0,016 

 
De redovisade timmarna omfattar tillsyn enligt samverkansavtal. 

 Resursbehov (h) 
 2021 2022 2023 

Tobakstillstånd, Lessebo kommun 16 16 16 

Dricksvattenkontroll, Växjö 
vattenverk * * * 

Summa 16 16 16 
*Ingår i kontrolltimmar för Växjö vattenverk inom resursbehov för livsmedel. 
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4.2 Övrigt arbete 
Övrigt arbete är förvaltningsövergripande uppgifter och uppdrag som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden utför som inte är direkt knutna till lagstadgad tillsyn och 
kontroll. 

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, och är därmed ett 
perspektiv som ska finnas med i våra beslut och prioriteringar. Under 2021 
kommer vi att se över i vilka beslut som barnperspektivet behöver finnas med 
samt hur vi ska redogöra för våra avvägningar på ett tydligt sätt i våra beslut.  

Under ett år sker det uppdateringar av lagar, förordningar och föreskrifter. 
Uppdateringar kan ske snabbt och ibland utan information innan. Det händer 
även att det beslutas om nya lagar/förordningar och föreskrifter som innebär 
nya arbetsuppgifter/arbetssätt eller att vi behöver göra informationskampanjer. 
Det är en trend att dessa förändringar sker snabbare, och varje 
förändring/uppdatering innebär att vi behöver läsa på, förändra/utveckla vårt 
arbetssätt, sprida information o.s.v. Det är viktigt att ha det med sig i planeringen 
inför åren framöver, är detta är det nya normala som vi behöver ta höjd för i vår 
planering.  

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av de övriga arbetsuppgifter som 
åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden att utföra för att verksamheten ska 
kunna uppfylla samtliga sina uppdrag. 

Övrigt arbete 

Information och rådgivning som inte ingår i tillsyn och kontroll 

Uppdatering lagar/föreskrifter 

Remisser (allmänt)  

Planering, uppföljning, förvaltnings- och enhetsmöten 

Verksamhetsutveckling 

Digitalisering 

Processarbete – styrgrupp, projekthandledare, projektgrupp, arbetsgrupp 
 
Säkerhetsarbete, skyddsombud 

Arkivering* 
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Flytt till nytt kommunhus 

GDPR 

Praktikanter, handledaruppgifter, rekrytering 

Systemadministration 

Delta i kommunala projekt, program, evenemang, planer, policys mm 

Fackligt arbete 
 
Utbildningar (ej tillsynsrelaterade) 
 
Ombud, trivselgrupp mm 
 
Summa 

*Under 2021 måste det sista befintligt arkiv med handlingar fram till och med 2017 saneras för att sedan 
flyttas över till kommunarkivet. Arkivutrymmet i det nya kommunhuset medger inte förvaring av äldre 
handlingar. 
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5. Förklaringar – Hur har resursbehovet 
räknats fram 2021–2023 

• Resursbehovsbedömningen för 2021 - 2023 utgår från SKR:s mall för tillsyn 
och kontroll, där en årsarbetskraft har cirka 2000 timmar till förfogande, 
varav 400 timmar är ”personlig tid” (semester, sjukdom, utbildning etc.) 
och 600 timmar är ”gemensam tid” (möten, planering, information, 
registervård och andra interna arbetsuppgifter som inte kopplas till 
tillsyn/kontroll eller ren administration). Tid för tillsyn och kontroll samt 
tillsyns- och kontrollrelaterat arbete är alltså i snitt 1000 timmar per 
heltidsanställd person. 
 

• Övrig oplanerad tillsynstid har beräknats enligt modell som används i flera 
andra kommuner. Denna modell innebär att inom tillsynsområdena 
livsmedelskontroll (ej dricksvatten), tobak och miljöfarlig verksamhet har 
en årsarbetskraft i snitt 600 h planerad tillsynstid och 400 oplanerad 
tillsynstid. För hälsoskyddstillsyn och strålskydd beräknas en 
årsarbetskraft ha 500 h planerad tillsynstid och 500 h oplanerad 
tillsynstid. För kontroll av dricksvatten beräknas en årsarbetskraft ha 300 
h planerad tillsynstid och 700 h oplanerad tillsynstid. 
 

• Resursbehovet är uppskattat av enhetscheferna med hjälp av handläggare 
inom respektive ansvarsområde. Som underlag har vi använt SKR:s 
rekommendationer för tillsynsbehov hos olika typer av miljöskydds- och 
hälsoskyddsverksamheter och vår egen erfarenhet från tidigare tillsyn. För 
livsmedelsanläggningarna baserar sig resursbehovet på livsmedelsverkets 
riskklassningsmodell. Justeringar görs årligen utifrån vår erfarenhet från 
genomförd kontroll.  
 

• I resursbehovsbedömningen ingår också det förväntade framtida 
resursbehovet inkl. förväntade framtida verksamheter. 
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