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Ordförandes inledning 
Pandemin fortsatte även under 2021 men nu verkar det som om både verksamheter och invånare 
i Växjö kommun kan skönja en ljusning. Denna pandemi har inneburit nya arbetsuppgifter för 
miljö-och hälsoskyddskontoret i form av trängseltillsyn på serveringsställen och tvingat oss till 
förändrade arbetssätt, dock inte alla av ondo. Innan jag går vidare vill jag återigen tacka förvalt-
ningens tjänstemän för det jobb de gjort med trängseltillsynen. Ett professionellt bemötande av 
tjänstemännen på miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde att denna svåra tillsyn fortgick på ett 
smidigt sätt. Får även tacka företagen som var berörda av ovan nämnda tillsyn för deras förstå-
else och tålamod i en, för deras verksamheter, svår tid. Nu blickar vi framåt mot ljusare tider och 
en vardag då covidpandemin är ett minne blott. 

Förutom pandemin så har 2021 varit ett förändringens år. Växjös nya kommun och stationshus är 
färdigt. Förvaltningens medarbetare är inflyttade och även det har varit en del av 2021 års arbete. 
Kommunfullmäktige beslutade att en samhällsbyggnadsförvaltning skall skapas i Växjö. Detta ar-
bete berör miljö- och hälsoskyddsnämnden i allra högsta grad då det är en av tre förvaltningar 
som nu skall ingå i en större förvaltning. Arbetet med sammanslagningen kommer att bedrivas 
under 2022 och Per Sandberg blir ny förvaltningschef för denna förvaltning. Strukturföränd-
ringen i dessa tre förvaltningar kommer helt säkert märkas under 2022 och det är något som 
kommer påverka miljö- och hälsoskyddskontorets arbete. Vi ser dock framåt emot att den nya 
förvaltningen kommer på plats så att Växjö kommun kan ta ytterligare ett steg mot en bättre och 
effektivare service gentemot sina invånare och företag. 

Växjö stads läge kräver både förtätning och att nya bostadsområden byggs för att man ska kunna 
fortsätta växa. Det ställer i sin tur höga krav på planering för att människor ska få bra bostäder, 
boendemiljöer och kommunikationer som är hållbara på lång sikt. Det börjar bli en utmaning att 
hitta mark inom bebyggt område som kan förtätas utan att man får ge avkall på ett eller flera av 
de mål som Växjö kommun har för god boendemiljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltid 
haft en viktig uppgift i att se till att de bostäder som byggs lever upp till de krav på boendemiljö 
som finns. Arbetet med goda boendemiljöer är något som vi hoppas ska bli än bättre i och med att 
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer på plats. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser digitalisering som ett viktigt område nu och i framtiden. Vi 
behöver jobba smart med digitaliseringen. Flera e-tjänster har lanserats och dessa bör leda till 
smidigare handläggning och ökad effektivitet. Huruvida dessa används och i vilken utsträckning 
utreds nu. Jag nämnde tidigare att pandemin tvingat oss till förändrade arbetssätt och ett sådant 
exempel är digitala tillsynsbesök. Ett digitalt möte med en verksamhetsutövare där man kunde gå 
igenom åtminstone delar av den planerade tillsynen. Pandemin har accelererat denna form av di-
gital tillsyn och den kommer att finnas kvar även efter pandemin i de moment där den passar. 

Nämnden prioriterar alltid kommunikationen med företag och verksamheter som den bedriver 
tillsyn och kontroll av. Nämnden väljer att förtydliga dess långsiktiga mål med att Växjö kommun 
skall ligga bland de bäst rankade kommunerna i Sverige då det gäller företagsklimat (NKI-under-
sökningen). Miljö- och hälsoskyddskontoret skall göra sitt och inom sin del av NKI-mätningen 
jobba för bättre resultat. En enkät lämnas i nuläget ut till de företag som får besök av miljö- och 
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hälsoskyddskontoret. Resultatet från denna enkät redovisas under 2022 och lämpliga åtgärder 
bör kunna implementeras redan samma år. Då nya tillsynsområden tillkommer på grund av nat-
ionell lagstiftning eller om vår tillsyn fokuserar på nya områden har miljö och-hälsoskyddsnämn-
den en viktig rådgivande, informerande och vägledande roll som vi skall anamma för att företagen 
skall känna sig trygga i kontakten med oss. Näringslivet ska uppleva att det är lätt att göra rätt i 
Växjö kommun. 

Förvaltningens kompetens och engagemang är nyckeln till att vi ska kunna genomföra vårt upp-
drag. Att medarbetarna trivs och ges möjlighet till kompetensutveckling för att upprätthålla aktu-
ell kunskap inom myndighetsområdet är avgörande. Särskilt viktigt är personalens mående då 
större förändringar i arbetssätt sker. 

Anders Landin (L) Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Omvärldsanalys 
Växjö kommuns omvärldsanalys 

Växjö kommun står inför förändringar och händelser globalt, nationellt och regionalt som på olika 
sätt kan komma att påverka kommunens verksamhet och omvärld. 

Växjö kommun har därför tagit fram en omvärldsanalys, som ska användas av kommunkoncer-
nens verksamheter vid planering och strategi samt bidra till att Växjö kommun är flexibel inför de 
förändringar som kommunen ställs inför. 

Beskrivningar av utmaningar och strategiska råd kopplat till respektive trend finns beskrivna i 
Växjö kommuns omvärldsanalys, och har varit ett underlag i planering av internbudget och verk-
samhetsplan. 

Digitalisering 

Hög tillgänglighet och service till företag och medborgare är viktigt. Nämnden behöver utveckla 
sina informationskanaler för att möta den höga efterfrågan på information, rådgivning och till-
gänglighet som dagens samhälle har på oss. Digitaliseringen inom nämndens områden behöver 
fortsatt öka för att effektivisera arbetet och underlätta för våra företag och enskilda medborgare, 
men också för att höja kvaliteten. 

Den ökade digitaliseringen innebär för vår del att vi får nya arbetsområden och behovet av nya 
arbetssätt ökar. Vi ser också att vår digitala samverkan med och mellan olika myndigheter behö-
ver utvecklas. 

Globalisering 

Den ökade migrationen från andra länder gör att vi ser ett behov av att använda oss av tolkar i 
högre grad än tidigare. Vi behöver dessutom ta fram informationsmaterial på olika språk så att vi 
kan informera om lagar och regler som gäller inom våra ansvarsområden. Allt i syfte att under-
lätta etablering för den som vill bedriva verksamhet i vår kommun, oavsett var man kommer ifrån. 

Individualisering 

Arbetsgivarens värderingar och hur attraktiv vår kommun är kommer att ha större betydelse för 
möjligheten att rekrytera kompetent personal och kommer att bli ännu viktigare längre fram då vi 
ser en ökad konkurrens om utbildad och erfaren personal inom vårt ansvarsområde. 

Förändrade krav och behov på inflytande, service och värdeskapande från invånare gör att vi be-
höver se över vårt sätt att kommunicera med omvärlden. Vi behöver kontinuerligt arbeta med att 
förenkla och göra våra blanketter och skrivelser så tydliga som möjligt. Vi måste dessutom vara 
beredda på att andelen överklagningar på våra beslut kommer att öka, en trend som redan har 
börjat. 

Klimatförändring 

Klimateffekter och energibesparingar – i hela världen och även i Växjö kommun behövs en om-
ställning för att möta klimatförändringen. Klimatanpassningsåtgärder behövs och 
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energianvändningen behöver effektiviseras och i högre grad baseras på energikällor som har en 
mindre påverkan på klimat och miljö. Skydd av vattenförekomster och skydd av dricksvattentill-
gångar är också viktiga framtidsfrågor. Genom tillsynsarbetet kan nämnden föra en dialog om 
energifrågor och klimatanpassningsåtgärder med privata och offentliga verksamheter i kommu-
nen, skydda dricksvattentillgångar, arbeta för att förhindra översvämningar och i förlängningen 
ställa krav på åtgärder som minskar miljöpåverkan och klimatförändring. 

Demografiska förändringar 

Med en befolkningsprognos på 100 000 invånare i Växjö kommun inom en snar framtid är 
granskning av planer och bygglov ett stort och viktigt arbete för vår nämnd. Nämnden känner ett 
stort engagemang för att stadens tillväxt inte sker på bekostnad av en hälsosam och hållbar bo-
endemiljö. En god luftkvalitet, frihet från bullerstörningar och tillgänglighet till grönområden i 
bostadens närhet samt en hälsosam inomhusmiljö är förutsättningar för ett hälsosamt liv. I pan-
demins- och digitaliseringens spår ser vi resultat av en önskan och vilja att bosätta sig på lands-
bygden. Trenden ökar för varje år som går. 

En god hälsoutveckling i befolkningen har grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen. 
Förutsättningar för långsiktig hållbarhet är att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Den goda 
hälsan är dock inte jämlikt fördelad i befolkningen och skillnaderna har ökat under de senaste de-
cennierna. Detta beror mycket på människors olika socioekonomiska förhållanden. Tillsynen av 
bostäder i socialt utsatta områden är sådant som vi ser att det finns ett ökande behov av. 

Övrigt 

Vi lever i en värld där förändringar sker allt snabbare inom alla områden. För två år sedan visste vi 
knappt att coronavirus fanns, numera har vi helt nya arbetsuppgifter och arbetssätt implemente-
rade på grund av det. För att kunna hantera den här typen eller andra av händelser i framtiden 
behöver vi ständigt arbeta med att stödja både personal och chefer i förändringsarbetet. 



Information från  
Växjö kommun 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Internbudget 2022 7(17) 
 

7 
 

Nämndens uppdrag och ansvar 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens vision 

”God miljö och hälsa för en hållbar framtid!” 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för en hälsosam och hållbar tillvaro med fokus på miljö, 
mat och hälsa. Vi ger god service och är tillgängliga, professionella och rättssäkra i vår myndig-
hetsutövning. Vårt arbete medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Nämndens uppdrag och ansvar 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar på delegation från miljö- och hälsoskyddsnämnden inom 
i huvudsak tre tillsynsområden: miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.  

Miljö- och hälsoskyddskontoret ska på nämndens uppdrag: 

Utföra tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, lag 
om handel med receptfria läkemedel och andra lagstiftningar inom nämndens ansvarsområden. 
Tillsyn sker i form av tillsynsbesök, granskning av miljörapporter, årsrapporter och egenkontroll-
program, rådgivning och informationsinsatser. I tillsynen ingår också att utreda ärenden där 
medborgare upplever sig störda eller vill påtala brister som exempelvis nedskräpning, buller eller 
problem i inomhusmiljön. 

Bevaka och informera om invånarnas och verksamhetsutövarnas rättigheter och skyldigheter ut-
ifrån de lagar som styr vår verksamhet. 

Medverka i samhällsplaneringen så att miljö- och hälsoskyddsfrågorna beaktas för att bidra till 
strävan efter målet- ett hållbart samhälle. Detta ska ske på alla nivåer i den kommunala planpro-
cessen enligt plan- och bygglagen men även i framtidsfrågor som klimatanpassning, energi- och 
avfallsplanering med mera. 

Förebygga och undanröja miljö- och hälsoskyddsproblem genom attitydpåverkan, information 
och strategiskt miljöarbete. 

Arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet samt säker livsmedelshantering. Kontrollen ska fast-
ställa att livsmedelsföretagaren når målen i livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att 
konsumenterna ska ha tillgång till säkra, redliga livsmedel som är rätt märkta. Livsmedelskontrol-
len är riskbaserad. Miljö- och hälsoskyddskontoret utreder även klagomål inom livsmedelsområ-
det, exempelvis felmärkta varor och matförgiftningar. 

Övervaka luft, bullerfrågor med särskilt fokus på trafikrelaterade störningar. Miljö- och hälso-
skyddskontoret bevakar även frågor kring vatten och natur. Detta är ett viktigt underlag för både 
tillsyns- och planeringsarbetet, och för att följa utvecklingen i kommunen i förhållande till kom-
munala, regionala och nationella miljömål. 
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Samverka med och ge service till övriga kommunala förvaltningar, andra myndigheter, medbor-
gare och verksamhetsutövare. 
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Huvudprocesser - mål och uppdrag 
Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl 
definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process 
har riktningsmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definie-
rade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet. 

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet 
kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock 
inte som indikatorer för måluppfyllelse. 

Symbolförklaring                                         

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige 

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse 

  Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet 

  Nyckeltalet mäter effektivitet 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv 
och en fungerande arbetsmarknad 

 

Strategisk inriktning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer under 2022 att bidra till att sänka trösklarna till arbets-
marknaden genom att erbjuda praktikplatser och subventionerade anställningar i den mån det är 
möjligt. 

Växjö ska vara en förebild för gott företagsklimat. I 2022 års budget ligger fokus bland annat på 
att identifiera och minimera hindren kommunen skapar för näringslivet, i detta arbete spelar 
miljö- och hälsoskyddsnämnden en viktig roll. Våra handläggare och inspektörer har årligen kon-
takt med en stor del av kommunens företag. 

Kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret påverkar upplevelsen av Växjö kommun som hel-
het. Under 2022 satsar vi därför på att förbättra och höja kvaliteten på kontakten med oss genom 
att öka vår tillgänglighet, förenkla ansöknings- och anmälningsförfarandet samt se över vår in-
formation på hemsidan med mera. Vi ska bli mer lyhörda gentemot företagens behov och i högre 
utsträckning ta hjälp av verksamhetsutövarnas feedback när vi utvecklar vår verksamhet. Som ett 
led i detta arbete kommer vi att fortsätta vårt arbete med att skicka ut enkäter rörande vårt be-
mötande, service, information med mera för att få en bättre bild av vad det är man saknar i 
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kontakten med oss, men också vad som fungerar bra. Resultatet från detta arbete ska sedan ana-
lyseras och ligga till grund för kommande förbättringsåtgärder. 

Vi ser också att vi genom digitala lösningar kan bli mer flexibla och öka vår servicegrad. Påbörjat 
arbete kommer att fortsätta under 2022 och nya initiativ kommer att sjösättas. En utvärdering 
kommer att genomföras av de e-tjänster vi redan lanserat i syfte att förbättra befintliga e-tjäns-
ter och för att få bättre underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Samtidigt som digitala lös-
ningar ökar servicen frigör vi även tid för våra anställda så att de kan fokusera på personliga mö-
ten och det som verkligen skapar värde. 

Det ska vara tydligt vad som förväntas av dig som företagare. Som företagare ska du vara säker på 
att det ställs samma krav på dig som på dina kollegor och konkurrenter, genom livsmedelskon-
troll och miljö- och hälsoskyddstillsyn säkerställer vi en rättvis konkurrenssituation inom respek-
tive bransch. 

Nya steg mot full sysselsättning 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

   
Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbets-
tränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar. 

Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  Antal personer 
med nystarts/in-
stegsjobb (st) 

Delår 2021 1   

  Antal veckor prak-
tik, examensarbete 
(universitet/högs-
kola/KY) 

Delår 2021 0   

Växande näringsliv 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Genomföra tillsyn och kontroll enligt beslutad tillsynsplan och kontrollplan Inom ram 

  
Öka förståelsen för myndighetsutövning och underlätta för dem vi är till 
för genom ökad tillgänglighet, enklare att ansöka och anmäla sina ärenden, 
enklare att hitta och få information. 

Inom ram 

  
Utreda och utveckla digitala lösningar för att effektivisera handläggning, 
verksamhet och processer. Inom ram 

  Utvärdera redan implementerade digitaliseringsåtgärder och dess effekt. Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) - Miljö- 
och hälsoskydd 
- Totalt, NKI 

2020 69   
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Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) - Livs-
medelskontroll 
- Totalt, NKI 

2020 75   

Inom en treårsperiod ska resultaten för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen ligga 
bland de 25% bästa i Sverige. 

Utbilda för ett livslångt lärande 

 

Strategisk riktning 

I våra skolor ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för att utvecklas utifrån 
sin egen förmåga. För detta krävs en bra studiemiljö. 

Genom tillsyn och kontroll av skolor och förskolor hjälper miljö- och hälsoskyddsnämnden till att 
säkerställa en inomhusmiljö med bland annat god ventilation, välstädade lokaler och en god livs-
medelshygien. En god inomhusmiljö är grunden för att kunna skapa en bra lärmiljö för elever. 
Även skolornas utemiljö spelar en viktig roll för våra elever. När vi planerar för nya lokaler i kom-
munen finns därför miljö- och hälsoskyddsnämnden med i processen och verkar för att skolors 
och förskolors utemiljöer ska vara hälsosamma med tillgång till grönska och skugga. 

Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för tillsyn av och beslut om tobaksförsäljning. Tobak är 
idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och för tidig död i vårt land. Varannan som 
röker beräknas dö i förtid. Genom vår tobakstillsyn kontrollerar vi att tobak inte säljs till min-
deråriga och på så vis verkar vi för att barn och ungdomar får förutsättningen att leva ett hälso-
sammare liv. Vi granskar också att lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller 
annan verksamhet för barn eller ungdom är rökfria. Den tillsynen innefattar även skolgårdar och 
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. 

Vi vill att det oavsett boendeform ska finnas förutsättningar för en god studie- och levnadsmiljö 
även på hemmaplan. Våra inspektörer kontrollerar och ställer därför krav på inomhusmiljön i 
flerbostadshus. Oavsett bakgrund ska vi ge dig goda möjligheter att lyckas. 

Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå 
kunskapsmålen 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Verka för en hälsosam utemiljö på förskolor och skolor. Inom ram 
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Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Genom livsmedelskontroll i skolor och förskolor säkerställa god livsme-

delshygien. Inom ram 

 
 Genom tillsyn av skolor och förskolor säkerställa hälsosamma skol- och 

förskolelokaler. 
Inom ram 

  Genom tobakstillsyn förebygga tobaksanvändande hos barn och unga Inom ram 

En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att 
lyckas oavsett bakgrund 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Genom bostadstillsyn se till att boendemiljöer är hälsosamma att leva i. Inom ram 

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, 
tätort och landsbygd 

 

Strategisk riktning 

Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun bland Sveriges främsta när det gäller nyprodukt-
ion av bostäder. I budget 2022 framhåller vi att kommunen behöver bygga mer, högre och snabb-
bare i alla olika upplåtelseformer för att möta bostadsbristen och nå målet om 100 000 invånare. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden spelar här en viktig roll för att boendemiljöerna i hela kommu-
nen blir hälsosamma, fria från störningar och att det finns grönområden i närheten. Grönområ-
den är inte bara viktiga mötesplatser i samhället, de är även hälsosamma för tätorternas miljö och 
invånare. Ett hållbart byggande i stad och landsbygd är en viktig fråga både här och nu och för 
framtiden, det är därför av stor vikt att vi är med och bidrar med vår kompetens inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Granskning av planer och bygglov är ett stort och viktigt arbete för vår 
nämnd. 

Vi behöver även värna om våra vattenmiljöer. Dessa miljöer är en vital del i ekosystemet och vi är 
alla beroende av vatten, trots det är det lätt att ta vattnet för givet. I utvecklingen av vår kommun 
och i byggandet av stad och landsbygd är skydd av vattenförekomster och skydd av dricksvatten-
tillgångar en alltid lika aktuell fråga. Vi behöver därför arbeta aktivt för att exempelvis skydda 
våra dricksvattentillgångar och för att förhindra översvämningar. Genom vår tillsyn har vi möjlig-
het att föra en dialog om klimatanpassningsåtgärder både inom kommunen och med privata ak-
törer. 

Växjös samhällsbyggnadsprocess genererar stora värden och är central för att kommunen ska 
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kunna leverera enligt den ambition som finns för stad, tätort och landsbygd. Under 2022 kommer 
betydande tid och resurser involveras i planeringen och arbetet med att sätta upp en ny förvalt-
ning där kompetens och ansvar samlas i en organisation. Genom att bygga en samhällsförvaltning 
skapas förutsättningarna för mer kraftfull och effektiv samhällsplanering. Ett viktigt område för 
att organisationsförändringen ska uppnå full potential är ett tydligt och heltäckande flöde med 
digital integration. Inom ramen för arbetet för den nya förvaltningen kommer därför ett fokus-
område vara att utveckla en samhällsbyggnadsprocess med obruten digital kedja.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill genom myndighetsgemensam tillsyn verka för ett rättvist 
och tryggt Växjö. Det gör vi genom att utföra tillsyn och kontroll av illegala och oregistrerade 
verksamheter som inte följer lagstiftningen, det kan till exempel röra sig om organiserat fusk i 
livsmedelsbranschen, rökcaféer med mera. Målet att de ska bli del av den ordinarie tillsynen - för 
lika villkor i konkurrenshänseende. Tillsynen görs i verksamheter som innefattas av livsmedelsla-
gen och miljöbalken. Genom tillsynen bidrar arbetet till en hälsosammare vardag för Växjöborna 
och ökar den hållbara utvecklingen i Växjö kommun. 

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplane-
ring 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Verka för att våra vattenförekomster håller god status och säkra en god 

dricksvattenkvalitet 
Inom ram 

  Utveckla en samhällsbyggnadsprocess med obruten digital kedja. Inom ram 

 
 Verka för en sammanhållen och effektiv organisation i den nya samhälls-

byggnadsförvaltningen 
Inom ram 

Fler bostäder och minskad segregation 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Samhällsbyggandet ska vara hållbart och boendemiljöerna ska vara hälso-

samma och fria från störningar samt ha närhet till grönområden. 
Inom ram 

Ökad trygghet i hela kommunen 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Genom tobakstillsyn se till att företag lever upp till tobakslagens krav Inom ram 

 
 Genom tillsyn och inventering av olika branscher och verksamheter se till 

att företag och verksamheter får information och tillsyn för att leva upp till 
miljöbalkens krav. 

Inom ram 

 
 Samverka med andra myndigheter i syfte att förhindra och minska antalet 

illegala och oregistrerade verksamheter. 
Inom ram 
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Stödja individer och främja ett tryggt och själv-
ständigt liv 

 

Strategisk riktning 

Trygg välfärd att lita på ska tillhandahållas varje Växjöbo. Som ett led i detta säkerställer våra livs-
medelsinspektörer att livsmedelshanteringen i kommunens vård- och omsorgslokaler sker med 
god hygien och livsmedelssäkerhet. Säkra livsmedel är viktigt för alla, inte minst våra äldre. 

Kommunen har som mål att pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet. Tillsyn av 
bostäder, inte minst i socialt utsatta områden, är något vi ser ett ökande behov av för att långsik-
tigt kunna nå detta mål. Att främja god hälsa och förebygga sjukdomar är förutsättningar för 
långsiktig hållbarhet. Tyvärr ser vi att den goda hälsan inte är jämnt fördelad i befolkningen och 
att det finns ett samband mellan hälsa och människors socioekonomiska förhållanden. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har därför som avsikt att fokuserar på bostadstillsyn i 2022 års internbud-
get ett arbete som blivit nedprioriterat under 2020-2021 på grund av coronapandemin. 

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter be-
hov 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Genom livsmedelskontroll på vård- och omsorgslokaler säkerställa god 

livsmedelshygien. 
Inom ram 

Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Genom bostadstillsyn se till att boendemiljöer är hälsosamma att leva i Inom ram 

 
Möjliggöra en aktiv fritid 
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Strategisk riktning 

Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva 
och arbeta i. Det är därför viktigt att vi från miljö- och hälsoskyddsnämnden är med och stöttar 
arrangörer, föreningar och verksamhetsutövare med information och kunskap om hur de påver-
kar den yttre miljön och säkerställer att lokaler och evenemang är hälsosamma miljöer för delta-
gare och besökare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är på så sätt med och bidrar till att Växjös 
kultur- och fritidsaktiviteter blir en positiv upplevelse för alla. 

Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Genom tillsyn på idrotts-, fritids- och badanläggningar se till att det är en 

god och hälsosam miljö för dem som vistas där. 
Inom ram 
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Personalpolitisk inriktning 
Strategisk inriktning 

Vi ser att omvärlden ställer nya och ökade krav på oss, både som arbetsgivare och som offentlig 
myndighet. Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är idag nödvändigt för att kunna locka 
och behålla kompetenta medarbetare, något som blir allt viktigare i ett mer komplext samhälle. 
Sveriges kommuner och landsting (SKR) rapporterar dessutom om att det utifrån en auktoritär 
position kommer bli allt svårare att få människor att lyssna. Istället är det förtroende och tillit 
som är den viktigaste valutan för att lyckas sprida information och budskap i framtiden. För att 
lyckas ser vi ett behov av att stärka vår organisationskultur, med värdegrunden som utgångs-
punkt. En god tillitsbaserad organisationskultur skapar inte bara en effektiv och trivsam arbets-
plats utan är även grunden för att bygga upp och förvalta förtroendet för oss som myndighet. 

För att kontroll och tillsyn ska vara effektiv och ändamålsenlig måste myndigheten och persona-
len ha kompetens som motsvarar myndighetens uppdrag och ansvar. Kompetens behövs för att 
kunna arbeta på rätt sätt, vid rätt tillfälle och med den lagstiftning som berör ansvarsområdet. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att se till att myndigheten och personalen har den 
kompetens de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Det omfattar både att identifiera vilka 
behov man har, kartlägga vilken kompetens som finns i organisationen, identifiera utbildningsbe-
hovet och genomföra eller delta i utbildningar och följa upp resultatet. 

Genom temperaturmätaren följer vi kontinuerligt upp medarbetarnas upplevelse av arbetsplat-
sen, arbetet och arbetsgivaren utifrån värdegrunden. 

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt 
temperaturmätaren ska vara minst 4,5. 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Säkra kompetensen på förvaltningen utifrån resultatet av kompetensin-

venteringarna. 
Inom ram 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie ar-
betstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent. 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  
 Samordna bemanningsenheter till ett nytt anställnings- och rekryterings-

center 
Inom ram 

   Höja friskvårdsbidraget till 1500 kr 4 mkr (tillskott) 

   Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser Inom ram 

För höjning av friskvårdsbidraget ökas ramen med 20 tkr under 2022. 
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Ekonomi 

Driftbudget 
Nämndens budgetram uppgår till 14 022 tkr. Förvaltningen har fått tillskott för ökade kostnader 
av verksamhetslokal samt friskvård. De effektiviseringskrav som är ålagda förvaltningen avser 
mer effektiv samhällsplanering med en samhällsbyggnadsförvaltning samt minskade marknadsfö-
ringskostnader. 

tkr Intäktsbudget 2022 Kostnadsbudget 2022 Nettobudget 2022 Nettobudget 2021 

Politisk verksamhet  -903 -903 -915 

Tillsyn, kontroll och led-
ning 

11 333 -24 452 -13 119 -13 060 

     

Summa 11 333 -25 355 -14 022 -13 975 

 

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med 
genomsnittet i kommungruppen större städer. 

Beslutad av Uppdrag Finansiering 

   
 

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och 
ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner. 

27,5 mkr (effektivisering) 

   
 

Minskade marknadsföringskostnader 1,5 mkr (effektivisering) 

   
 

Mer kraftfull och effektiv samhällsplanering med en samhällsbyggnadsförvaltning 4 mkr (effektivisering) 

Effektiviseringskravet för minskade marknadsföringskostnader ligger på 25 tkr för för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2022. 
Effektiviseringskravet för en kraftfull och effektiv samhällsbyggnadsförvaltning ligger på 600 tkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2022. 


