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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.  

1.1 Nationell strategi för miljöbalkstillsynen 

Under hösten 2020 startade ett nationellt arbete med ett ta fram en nationell 
strategi för miljöbalkstillsynen. Syftet med strategin är att uppnå en slagkraftig 
och likvärdig tillsyn över hela landet. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att 
säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling 
utifrån miljömålen.  

Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndigheten ta hänsyn till 
den nationella tillsynsstrategin. Dock är den ännu inte beslutad och presenterad 
för år 2022. Vilket gör att vi inte har kunnat ta den i beaktande i denna 
resursbehovsutredning. Förändringar i resursbehovet kan därför kunna komma i 
samband med tillsynsplanen.   

2. Sammanfattning 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022-2024 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter: 

 

Resursbehov 

 (åa) 

 2021 

Resursbehov 

(åa) 

 2022 

Resursbehov 

(åa) 

 2023 

Resursbehov 

(åa) 

2024 

Livsmedel 5,0 4,6 4,2 4,3 
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Receptfria 
läkemedel 

0,03 0,03 0,13 0,03 

Hälsoskydd 4,0 3,5 2,9 3,7 

Tobak 0,5 0,5 0,9 0,5 

Strålskydd 0,3 0,3 0,3 0,3 

Animaliska 
biprodukter 

0,03 0,03 0,03 0,03 

Miljöfarlig 
verksamhet 

12,3 12,6 12,1 12,4 

Uppdrags-
verksamhet 

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

Strategiskt 
miljöarbete 

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

Verksamhetsstöd 
och ledning 

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

Trängseltillsyn 0,62 0 0 0 

Summa 29,6 28,3 27 27,8 

 

3. Förändringar i resursbehov i 

förhållande till resursbehov 2021 

Sammantaget redovisar nämnden ett minskat resursbehov i jämförelse med 
resursbehov 2021.  

Inför 2022 är behovet likställt med föregående år inom administration och 
ledning. Vi arbetar kontinuerligt med E-tjänster, som innebär ett minskat behov 
av registrering, men ett ökat behov av kvalitetsarbete av information. Vi behöver 
fortsätta arbeta med processer inom digitalisering, E-tjänster, rådgivning och 
information som fokusområden. 

Under 2022 beräknas arbetet med detaljplaner och förhandsbesked öka, i och 
med att byggnationen ute på landsbygden utanför detaljplanerat område ökar. 
Däremot kommer behovet av att arbeta med det nya sjukhuset och den nya ÖP:n 
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att minska under 2022. Därför räknar vi med ett totalt minskat behov för 
området.  

Resursbehovet för hälsoskydd sänks för 2022. Orsaken är flyttad tillsyn på grund 
av ändringar i lagstiftningen och att tillsynsintervall inte har kunnat justerats så 
som önskat på grund av pandemin.  

Resursbehovet för livsmedel minskar till följd av att översyn gjorts av objektens 
klassningar. Det kvarstår dock kontrollskuld från 2020 och 2021 års planerade 
kontroll samt skuld från anläggningar som inte hunnit klassas under 2021. 
Behovet bedöms efter 2022 öka i takt med att Växjö kommun växer. 

Tiden för tobakstillsyn ligger på samma nivå som för 2021, men behovet kommer 
öka under 2023 på grund av att inre tillsyn utförs vart tredje år. 

För miljöskydd ökar resursbehovet för 2022, dels som en följd av att tillsynen av 
äldre infiltrationer kommer att öka och dels av att antalet klagomål inom olika 
områden ökar. Som exempel kan nämnas nedskräpning i naturen, 
vindkraftsparker och trafikbuller. Den nya taxan enligt SKR:s modell har gjort att 
behovet av tillsynstid mellan olika branscher har justerats med både fler och 
färre tillsynstimmar.  

Under 2020 och 2021 har nämnden på uppdrag av regeringen utfört 
trängseltillsyn för att förhindra smittspridning av Covid-19.  Under 2021 har 
trängseltillsynen utgjort 660 timmar (0,62 åa planerat) fördelat på olika 
inspektörer. Det finns indikation på att trängseltillsynen inte kommer förlängas 
och utföras under 2022 och därför beräknas ingen tid för uppgiften. Beroende på 
smittläget kan detta komma att förändras. 

3.1 Livsmedel 

Under 2021 har vi gjort en översyn av verksamheternas klassningar och justerat 
ner de anläggningar som har för mycket planerad kontrolltid i förhållande till det 
faktiska behovet. Detta är vanligtvis anläggningar inom vård, skola och omsorg 
samt restauranger som har en god efterlevnad av lagstiftningen. Därför har 
resursbehovet sänkts något för 2022, men utifrån erfarenhet ser vi att behovet av 
livsmedelskontroll ökar framöver i kombination med att fler verksamheter startar 
upp igen efter coronapandemin. Det finns variationer i kontrolltid i vilka 
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verksamhetstyper som kontrolleras årligen. Dessutom tillkommer ett antal 
verksamheter varje år medan några upphör. Som följd av coronapandemin finns 
fortfarande kontrollskuld kvar, även om den är mindre än vad den var 2021. Vi 
har också flera oklassade verksamheter som inte startat under året. Tydligare 
presentation finns under avsnitt 3.1.1.   

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde. 

Resursbehov livsmedel (åa) 

2022 2023 2024 

4,6 4,2 4,3 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 i 
timmar för de verksamhetstyper där det finns behov av kontinuerlig 
livsmedelskontroll. För livsmedelskontrollen har inte det detaljerade 
resursbehovet beräknats per bransch för 2023 och 2024. En uppskattning är att 
resursbehovet kommer att öka något då Växjö kommun växer. 
 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 

  2022 2023 2024 

Ambulerande 19 48   

Transport 15 9   

         Konditori/café 93 229   

Butik 123 272   

Kiosk 9 12   

Kök skola 128 442   

Kök landsting 4 19   

Kök omsorg/ äldreomsorg 51 143   

Lagerlokal 21 21   

Matmäklare 12 15   
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Pizzeria 32 159   

Restaurang inkl. 
personalanläggning 

140 690   

Tillverkning 9 27   

Dricksvatten-anläggning 33 89   

Nyregistreringar  100   

Coronaflyttad kontrolltid*  170   

Summa 689 2445   

* Se rubrik 3.1.1. Corona 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
övrig kontroll och uppdrag inom livsmedelsområdet: 

 Antal (st) Resursbehov (h) 
  2022 2023 2024 

Uppföljande kontroll  100 100 100 
Registrering av anläggningar 115 120 120 120 
Tillfälliga evenemang 6 215 105 105 
RASFF 40 60 60 60 

Övrigt: vägledning till företagare 
och medborgare, remisser, 
redovisningar, ej befogade 
klagomål, restid mm. 

 1675 1562 1725 

Summa  161 2170 1947 2110 

 

3.1.1 Corona 

Under 2021 har vi haft större möjlighet att utföra livsmedelskontroll än under 
2020. Dock har restriktioner och korta kontrollstopp medfört att fysisk kontroll 
har ersatts av digital kontroll alternativt färre/kortare besök än planerat, vilket 
inneburit att alla kontrolltimmar inte har utnyttjats enligt plan. För att kunna 
utföra riskbaserad kontroll i den mån som varit nödvändig har vi prioriterat 
högriskverksamheter, det vill säga verksamheter med hög omfattning, riskfylld 
hantering och verksamheter som vi av erfarenhet vet inte efterlever 
lagstiftningen i tillräckligt hög grad. Kontrollerna har riktats in på att fokusera på 
de mest riskfyllda hanteringsstegen i varje verksamhet. 
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Vi ser att vi under hösten kommer kunna utföra kontroll i blocken enligt plan, 
men på grund av att vi inte utfört alla timmar kommer vi får med oss en skuld på 
120 timmar. Vi har också drygt 50 nyregistrerade anläggningar som ännu inte 
klassats och därför inte ingår i resursbehovet för planerad kontroll. Av dessa 
räknar vi med att vi under 2021 inte kommer hinna med klassning inklusive besök 
på 17 st, vilket genererar cirka 50 timmar (i genomsnitt 3 timmar per anläggning). 
Den totala skulden som flyttas över till 2022 blir 170 timmar, se tabell nedan: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 

Butik med beredning 21 40 

Vård, skola, omsorg >6 h 22 50 

Vård, skola, omsorg <6 h 32 30 

Oklassade objekt 17 50 

Summa 92 170 

 

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 2021. 

3.2 Receptfria läkemedel 

Tillsyn av receptfria läkemedel utförs vart tredje år. Under 2022 finns tid 
planerad för övrig tillsyn så som klagomål, rådgivning och information. I tabellen 
nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2023 i antal 
uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde.  
 
 

Resursbehov receptfria läkemedel (åa) 
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2022 2023 2024 

0,03 0,13 0,03 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
planerad tillsyn och övrig tillsyn och vägledning. 

 Antal (st) Resursbehov (h) 
  2022 2023 2024 

Tillsyn receptfria läkemedel 49 0 98 92 
Övrig tillsyn och vägledning 
(klagomål, rådgivning 
information) 

 30 30 30 

Summa   30 128 122 

 

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 2021 är resursbehovet mindre än föregående år då skillnaderna i 
tillsynsintervall inte har kunnat utjämnas så som önskat, då tillsynen delvis har 
fått anpassas på grund av coronapandemin, se avsnitt 3.3.2. Under 2021 har också 
en förändring i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd trätt i kraft 
som innebär att fler hygienverksamheter blir anmälningspliktiga och det har lett 
till att vi gjort förändringar i planeringen, se avsnitt 3.3.1. Jämfört med 
föregående resursbehovsutredning har vi ändrat tillsynsintervallet för större 
simhallar (bassängbad). Det är totalt 11 stycken som från och med 2022 får 
löpande tillsyn varje år istället för vartannat. Vi ser behov av mer kontinuerlig 
tillsyn på dessa, eftersom de är stora anläggningar. Med tillsyn varje år där vi kan 
rikta in oss på färre frågor per gång och hitta fokusområden. Förändringen 
medför inte ökat tillsynsbehov på årsbasis då tiden enbart fördelats. 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde. 

Resursbehov hälsoskydd (åa) 

2022 2023 2024 
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3,5 2,9 3,7 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
  2022 2023 2024 

Skolor inkl. fritidsgårdar 68 85 347 41 
Förskolor 90 534 0 534 
Fotvård (som huvudverksamhet) 24 120 0 120 
Hudvårdare stickande/skärande 52 312 0 312 
Tatuering, piercing (som 
huvudverksamhet) 

24 0 144 0 

Bassängbad 31 129 39 129 
Samlingslokaler 50 175 0 0 
Skönhetsvård ej 
stickande/skärande 

6 24 0 0 

Massage 55 0 165 0 
Frisersalong 170 0 0 0 
 Vård- och omsorgsboende 76 0 416 0 
Idrottsanläggning 155 0 0 200 

Strandbad 42 88 88 88 

Bostäder (fastighetsägare) 228 219 219 219 
Möten med fastighetsägare 8 48 48 48 

Tillfälliga boenden 56 0 32 27 
Övriga objekt * med ej 
kontinuerlig tillsyn 91 0 0 0 

Summa 1215 1734 1498 1718 
*Familjedaghem, övriga alternativa behandlingar, lokaler för förvaring av djur mm 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
övriga tillsynsområden inom hälsoskyddsområdet: 

 Resursbehov (h) 
 2022 2023 2024 
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Djurhållning inom detaljplanerat område 50 50 50 

Höga ljud o inomhusbuller 100 100 100 

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

1584 1316 1539 

Summa 1734 1466 1689 

 

3.3.1 Utökad anmälningsplikt hygienverksamheter 

I maj informerades vi om en förändring i lagstiftning avseende anmälningsplikt 
på hygienverksamheter från och med 1 juli 2021. Förändringen innebär att alla 
hygienverksamheter som kan medföra smitta (tidigare enbart blodsmitta) på 
grund av skärande eller stickande verktyg ska vara anmälningspliktiga. 
Tillsammans med övriga kommuner i länet är bedömningen hittills att hand- och 
fotbehandlingar, håltagningspistol och barberare ska komma att vara 
anmälningspliktiga. Detta medför cirka 40 st objekt (240 timmar) där 
resursbehovet ökar. I takt med att vi inventerar verksamheterna eller om vi hittar 
andra typer av verksamheter som omfattas av anmälningsplikt kan antalet objekt 
öka. Under 2021 skulle anmälningspliktiga hudvårdare fått tillsyn, 24 objekt (120 
timmar). Med anledning av ändringen i lagstiftningen har vi bestämt att skjuta på 
höstens planerade tillsyn av stickande och skärande hygienverksamheter (ej 
tatuerare/piercing) till 2022. På så sätt får vi ett bättre helhetsgrepp om 
branschen. Vi har genom näringslivsavdelningens nyhetsbrev informerat om 
lagförändringen och planerar att genomföra riktade informationsinsatser under 
hösten 2021.  

3.3.2 Corona 

Hälsoskyddstillsynen har på grund av coronapandemin anpassats och 
omprioriterats. Stor del av tillsynen har genomförts digitalt. Under 2021 fattade 
nämnden beslut om att efterskänka tillsynsavgifter för hygienverksamheter 
(frisörer, tatuering/piercing, skönhetsvård mm.), tillfälliga boenden och 
idrottsanläggningar.  

Samtliga hälsoskyddsverksamheter betalar timavgift för tillsynen, vilket har gjort 
det möjligt att omprioritera. I styckena nedan framgår vilka 



Information från  
Växjö kommun 

12 
 

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. 

Enligt tillsynsplan skulle hälften av frisörerna få tillsyn 2021 och hälften 2022 
(cirka 73 st och 294 timmar per år). För att undvika obalans gällande avgiftsuttag 
och eftersom hygienverksamheterna sköts fram till 2022 bestämdes att utföra 
tillsyn av alla frisörer under 2021, totalt 147 st. Tillsynen är informationsbaserad 
och utförs på distans under hösten 2021, men då samtliga frisörer tillsynas under 
2021, försvinner behovet för 2022, som sammantaget minskar.  

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. Från och med 2022 är förhoppningen 
att bostadstillsynen ska kunna utföras på samma sätt som före pandemin. Tid 
flyttas dock inte över till 2022, utan ordinarie planerad tid bedöms räcka för att 
kunna utföra tillsynen som planerat. 

3.4 Tobak 
Resursbehovet bedöms öka i framtiden, eftersom tidsåtgången för varje 
tillsynsbesök har ökat med anledning av nya tobakslagstiftningen. 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. Vi har också vi sett att antalet inkomna anmälningar om 
väsentlig ändring, ex ändring av bolagsstruktur ökar. I genomsnitt tar dessa 1,5 
timmar att handlägga.  

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde: 

 Resursbehov tobak (åa)  

2022 2023 2024 
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0,5 0,9 0,5 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn samt övrigt 
löpande arbete inom tobak: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
  2022 2023 2024 

Tillsyn på tobaksförsäljning 70 245 245 245 
Inre tillsyn 69 0 207 0 
Tillsyn rökfria miljöer  20 20 20 
Tillståndsprövning 9 72 48 48 
Anmälan om betydande ändring 10 15 15 15 
Övrigt ej periodisk tillsyn: 
Anmälan om ändring, Klagomål, 
remisser, förbud, föreläggande, 
varning, information, rådgivning 

 177 315 177 

Summa  158* 529 850 505 
*Totalt finns 70 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.  

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 2023 
planeras tillsyn på solarier. I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av 
resursbehovet 2022–2024 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta 
tillsynsområde: 

Resursbehov strålskydd (åa) 

2022 2023 2024 

0,3 0,3 0,3 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn samt övrigt 
löpande arbete inom strålskydd: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
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  2022 2023 2024 
Solarier 3 0 12 0 
Radontillsyn (fastighetsägare 
flerfamiljshus) 52 130 130 130 

Rådgivning radon  100 100 100 
Elektromagnetisk strålning  50 50 50 
Bakgrundsstrålning  16 16 16 
Summa   296 308 296 

 

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) 

2022 2023 2024 

0,03 0,03 0,03 

 

3.7 Miljöskydd 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en vägledning för 
kommunala behovsutredningar samt en ny nationell taxemodell för miljöbalkens 
område där fokus läggs på hur behovsutredning, tillsynsplanering och 
tillsynsfinansiering hör ihop. Miljö- och hälsoskyddsnämndens behovsutredning 
revideras enligt SKR:s vägledning.  
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Resursbehovet för A- och B- verksamheter är nu förutbestämda enligt 
förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT). För C-verksamheter 
har det skett en förändring att vi inte längre tar hänsyn till underkoder för 
verksamheterna utan ser till branschnivå.  

Vissa branscher har fått högre resursbehov och vissa har fått lägre, men på 
totalen har det för miljöskyddstillsynen inneburit ett högre resursbehov. 
Resursbehovet för detta tillsynsområde är uppskattat till 12,7 årsarbetskrafter (åa) 
för 2022. Under hösten har en ny taxa tagits fram, vilket har lett till att 
tillsynsbehovet av A- och B- verksamheter har setts över utifrån vilken tillsyn 
som förväntas genomföras.  

Lagstiftningen kring avfall, framförallt bygg- och rivningsavfall där även 
schaktmassor nu inkluderas, har uppdaterats. Det är framförallt de mindre 
verksamheterna som behöver tillsynen i form av information och besök på plats.  

Under de senaste åren har antalet klagomål på buller och nedskräpning ökat 
markant. Vilket gör att vi bedömer att resursbehovet kommer att fortsätta att 
öka, vilket vi nu tar mer höjd för.  

Byggnation av vindkraft är ett område som tar mycket tid i form av klagomål. 
Resursbehovet för att hantera klagomål/synpunkter från vindkraften har ökat, 
men bedömningen är att det över tid kommer att minska allt eftersom.  

Under 2021 har det genomförts tidsstudie för hanteringen av lantbrukstillsynen, 
vilket har uppmärksammat oss på att handläggningen tar längre tid än vad som 
tidigare har varit känt. Det har även uppdagats att restiden inte har varit med i 
resursbehovet tidigare, men detta är en stor del i varje tillsynsbesök och som det 
behöver finnas utrymme för.  För lantbrukstillsynen behöver det inom en snar 
framtid genomföras en ny inventering av vilka lantbruksverksamheter som 
faktiskt är i drift och hur stora dessa är. Vi får endast kännedom om de 
verksamheter som läggs ned men däremot inte om det startar upp nya.  

Tiden för tillsyn av naturreservaten ökar för de närmaste åren, detta för att ta 
fram ett mer strukturerat sätt att bedriva tillsyn av de kommunala 
naturreservaten. Tillsynen har tidigare varit personberoende men nu behöver 
det ske upp bättre strukturering av det arbetet.  
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Vad gäller enskilt avlopp går vi nu över till en annan fas i vårt arbete, där samtliga 
stenkistor/direktutsläpp i kommunen är åtgärdade. Hav- och 
vattenmyndigheten (HaV) rekommenderar i sin vägledning att kommunen har en 
löpande tillsyn av enskilda avlopp. Nämnden anser att en tillsynstakt på 250 
avlopp per år är en rimlig nivå för Växjö kommun.  

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022-2024 i 
antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde: 

Resursbehov miljöskydd (åa) 

2022 2023 2024 

12,6 12,1 12,4 

 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn i kommunen. 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
  2022 2023 2024 

Lantbruk 
205 996 606 572 

Fiskodling 1 6 6 6 

Utvinning - berg, grus, torv, jord 11 236 236 236 

Livsmedel och foder  6 21 9 9 

Trävaror 8 62 67 78 

Fotografisk o grafisk produktion 6 4 0 0 

Kemiska produkter 72 133 133 133 

Gummi- och plastvaror 8 68 65 58 

Icke-metalliska mineraliska produkter 2 24 24 24 

Stål och metall 1 12 12 12 

Metall- o plastytbehandling, avfettning 
mm 14 156 132 156 

Metallbearbetning 21 203 188 232 
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Förbrukning av organiska 
lösningsmedel 19 72 93 85 

Gasformiga bränslen mm, el, värme, 
kyla 13 141 141 141 

Fordonsservice och 
drivmedelshantering 148 512 448 544 

Hamnar o flygplatser 14 50 50 50 

Laboratorier 1 4 0 0 

Hälso- och sjukvård 32 18 25 98 

Rening av avloppsvatten 14 329 369 339 

Avfall  57 849 803 805 

Skjutfält, skjutbanor och 
sportanläggningar 28 88 60 60 

Begravningsverksamhet 1 13 13 13 

Summa 682 4051 3534 3705 
 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
övriga tillsynsområden inom detta tillsynsområde: 

Bransch Antal (st) Resursbehov (h) 
  2022 2023 2024 

Enskilda avlopp 790 4615 4615 4615 

Minireningsverk 13 30 30 30 
Värmepumpar 130 260 260 260 

Köldmediekontroll 450 270 270 270 

PCB-sanering 3 6 6 6 

Cisternkontroll 40 80 80 80 

Dagvatten 5 10 10 10 

Trafikbuller och omgivningsbuller 12 96 96 96 

Vattenskyddsområden 15 10 10 10 

Spridning av bekämpningsmedel 6 18 18 18 
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Naturreservat, kommunala 7 100 100 100 

Förorenade områden 45 800 800 800 

Vindkraft 0 100 100 100 

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. 

 1773 1712 1858 

Summa 1691 8583 8522 8668 

3.7.1 Corona 

Under 2020 kom Coronapandemin, vilket begränsade våra möjligheter till att 
genomföra planerade tillsyn under 2020 och 2021. Tillsynen har försökt att 
anpassas under 2021 bland annat genom att den i vissa fall har genomförts 
digitalt. Pandemin har även inneburit flera ombokningar av fysiska besök på 
grund av att någon part har fått symptom. Detta har inneburit att en del av den 
planerade tillsynen har fått flyttats fram. Och vissa omprioriteringar har fått 
göras under 2020 och 2021. Men nu blir tillsynen mer omstartad inför 2022–
2024, bland annat på grund av den nya taxan och en ny resursbehovsutredning.  

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 
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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. 
Under 2022 behöver vi se över om det finns ett behov för uppgiften i 
samband med att vi ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Resursbehov uppdragsverksamhet (åa) 

2022 2023 2024 

0,2 0,2 0,2 

 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022–2024 för 
de uppdragsverksamheter som åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden att utföra 
för kommunens räkning. 

 Resursbehov (h) 
 2022 2023 2024 

Miljöövervakning luft/ Luftmätningar 100 100 100 

Bullerutredningar 50 50 50 



Information från  
Växjö kommun 

20 
 

Miljöövervakning vatten 50 50 50 

Summa 200 200 200 
 

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. Detta för att bostäder/verksamheter inte ska 
etableras på olämpliga platser som leder till framtida klagomål och 
inskränkningar på befintliga verksamheter, Vi deltar också i kommunens 
strategiska arbete med klimatanpassningsåtgärder, VA-plan, översiktsplan med 
mera. 

Under 2022 kommer färre timmar behöva läggas ned på större planer så som det 
nya sjukhusområdet och ny översiktsplan vilket drar ned behovet lite. Men 
samtidigt det pågår mycket byggnation ute på landsbygden utanför 
detaljplanerat området, vilket gör att antalet förhandsbesked och bygglov ökar.  

Resursbehov strategiskt miljö- och hälsoskydd (åa) 

2022 2023 2024 

0,8 0,8 0,8 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2022-2024 för 
det strategiska miljö- och hälsoskyddsarbete som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ska utföra. 

 Resursbehov (h) 
 2022 2023 2024 

Planärenden (dp) O,2 0,2 0,2 

Bygglov, förhandsbesked 0,4 0,4 0,4 
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Översiktsplan, grönstrukturplan mm 0,2 0,2 0,2 

Summa 0,8 0,8 0,8 
 

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) 

2022 2023 2024 

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) 

 2022 2023 2024 
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 
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GDPR 0,2 0,15 0,15 

Superuser verksamhetssystem 0,3 0,3 0,3 

Arkiv 0,13 0,05 0,05 

Övrigt: Reception, bokningar, inköp mm 0,03 0 0 

Summa 5,6 5,4 5,4 
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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) 

2022 2023 2024 

0,016 0,016 0,016 

 
De redovisade timmarna omfattar tillsyn enligt samverkansavtal. 

 Resursbehov (h) 
 2022 2023 2024 

Tobakstillstånd, Lessebo kommun 16 16 16 

Dricksvattenkontroll, Växjö vattenverk * * * 
Summa 16 16 16 

*Ingår i kontrolltimmar för Växjö vattenverk inom resursbehov för livsmedel. 

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. 
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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, att detta är det nya normala som vi behöver ta höjd för i vår 
planering. För 2022 kommer mycket tid att behöva läggas på att bilda en 
Samhällsbyggnadsförvaltning, det arbetet kommer att behöva utföras på andra 
uppdrags bekostnad.  

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 

GDPR 

Praktikanter, handledaruppgifter, rekrytering 

Systemadministration 

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

Fackligt arbete 

Utbildningar (ej tillsynsrelaterade) 

Ombud, trivselgrupp mm 



Information från  
Växjö kommun 

25 
 

  



Information från  
Växjö kommun 

26 
 

5. Förklaringar – Hur har resursbehovet 

räknats fram 2022–2024 
 Resursbehovsbedömningen för 2022 - 2024 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 
taxemodell 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. 


