Behovsutredning och tillsynsplan 2021–2023
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
MN 2020-11718

Antagen av Miljönämnden 2021-XX-XX

1

Innehållsförteckning
Sida
1.Inledning
2.Indelning i tillsynsområden
2.1 Styrd tillsyn
2.2 Behovsprioriterad tillsyn
2.3 Händelsestyrd tillsyn
2.4 Skattefinansierad tillsyn
3. Behovsutredningen
3.1 Utmaningar och behov
3.2 Lagstiftning
3.3 Kommunens övergripande mål
3.4 Miljökvalitetsmål
3.5 Vattendirektivet
3.6 Barnkonventionen
3.7 Statliga och regionala tillsynsprojekt
3.8 Genomförandet av behovsutredningen
4. Avgifts- och skattefinansierad tid
4.1 Skattefinansierad tid
4.2 Avgiftsfinansierad tid
5. Tillgänglig tid och resurser
5.1 Kompetensutveckling
5.2 Resursbehovet enligt behovsutredningen och tillsynsplanen
5.3 Analys
6. Uppföljning av behovsutredningen och tillsynsplanen
7. Prioriteringar

3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
8
9
9
9
10
10
11
11
12
13
13
13
15

Bilagor
1. Sammanställning av avdelningens behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023
2. Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för bostadstillsyn
3. Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för hälsa och omgivning
4. Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för kemi och industri
5. Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för avfall och vatten
6. Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för förorenade områden
7. Tillsynsprogram för IED-anläggningar och avfallsanläggningar under åren 2021–2023

Författare: Ola Gustafsson
Avdelningen: Avdelning för miljö- och hälsoskydd
Diarienummer MN-2020-11718
Förvaltning: Miljöförvaltningen Malmö Stad
Foto: © Malmö Stad Ola Gustafsson sidan 1/ Jenny Leyman – samtliga bilagor 2–7.

2

1. Inledning
Miljönämnden har, enligt nämndens reglemente, prövnings-, anmälnings-, tillsyns- och
kontrollansvar över miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt andra
närliggande lagstiftningsområden. Denna behovsutredning och tillsynsplan omfattar miljö- och
hälsoskyddstillsynens lagstiftningsområde inom de områden som nämnden ansvarar för i sitt
grunduppdrag enligt kommunens målkedja.
I miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår det att det ska finnas en utredning om
tillsynsbehovet hos en tillsynsmyndighet (Miljönämnden) för myndighetens hela ansvarsområde
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid
behov och minst en gång om året (6 §). Vidare ska en tillsynsmyndighet föra ett register över de
tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn (7§).
En tillsynsmyndighet ska enligt 8 § för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den
behovsutredning som avses i 6 § och det register som avses i 7 §.
Av planen ska det framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till den nationella tillsynsstrategin
som avses i 3 kap. 19 §.
Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en tillsynsmyndighet ska bedriva
tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor
(9§).
Enligt nämnda förordning ska tillsynsmyndigheten, med utgångspunkt i tillsynsplanen upprätta
och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) samt för verksamhetens som yrkesmässigt hanterar avfall
(10 a §). Vidare ska det framgå i programmet hur ofta tillsynsbesök ska ske (10 b §) samt vad
särskilt ska kontrolleras gällande yrkesmässig transport av avfall (10 c §).
Tillsynsmyndighet ska enligt 12 § årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
Behovsutredningen och tillsynsplanen omfattar inte prövning och tillsyn inom naturvården m m,
som ankommer på kommunen i enlighet med 7 kap miljöbalken, vilket även inkluderar
strandskydd. Vidare omfattar den inte heller beslut om föreläggande eller förbud föranledda av
anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken samt beslut om stängselgenombrott enligt 26
kap 11 § miljöbalken. För dessa delar i miljöbalken är Stadsbyggnadsnämnden ansvarig
tillsynsmyndighet enligt gällande reglemente.
Som stöd i framtagandet av behovsutredningen och tillsynsplanen har miljöförvaltningen använt
”Sveriges Kommuners och Landstings framtagna skrift Kommunala behovsutredningar - En
skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll”.
Detta dokument innehåller de delar i behovsutredningen och tillsynsplanen, som är
avdelningsövergripande. Respektive enhets behovsutredning och tillsynsplan med detaljerad
information och prioriteringar bifogas. Vidare bifogas tillsynsprogram enligt 10 a §
miljötillsynsförordningen (2011:13).
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2. Indelning i tillsynsområden
Sveriges Kommuner- och Landstings skrift "Kommunala behovsutredningar - En skrift om
tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll" har använts för framtagandet av denna
behovsutredning och tillsynsplan. Denna modell delar in tillsynen i fyra olika kategorier enligt
nedan:

2.1 Styrd tillsyn
Under denna kategori finns verksamheter med störst behov och krav, det vill säga
tillståndspliktiga verksamheter (så kallade A-, B-, IUV3) samt anmälningspliktiga miljöfarliga
verksamheter och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (så kallade C och H). I denna del
styrs tillsynen via lagstiftning. Denna del ska täckas av årliga tillsynsaktiviteter i tillsynsplanen.
Eftersom den statliga lagstiftningen styr kan nämnden inte prioritera ned denna del av tillsynen.
Den styrda tillsynen är prioriterad och går före annan tillsyn.
2.2 Behovsprioriterad tillsyn
Denna kategori omfattar verksamheter inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (s.k. U- och
UH4), som inte är anmälningspliktiga. Denna kategori kan även omfatta statliga tillsynsprojekt,
avloppsinventeringar med mera. Behoven styrs genom lagstiftning och annan vägledning. Denna
del ska nämnden prioritera utifrån lokala behov och erfarenheter, kunskap och risker. Prioritering
sker utifrån vilka verksamheter som ska ha tillsyn årligen, vartannat år, vart tredje år eller mer
sällan än vart tredje år.
2.3 Händelsestyrd tillsyn
Denna kategori innehåller handläggning och hantering av anmälningsärenden, utredning av
klagomål, besvarande av remisser från myndigheter m m, remisser gällande detaljplaner och
bygglov, rådgivning, service och andra arbetsuppgifter. Här har behovet beräknats både utifrån
tidsberäkning i ärendesystemet EDP Vision och tidigare erfarenhet från handläggning av dessa
typer av ärenden.
Denna del är händelsestyrd och nämnden kan inte prioritera i denna tillsyn. Händelsestyrd tillsyn
innehåller moment som både är avgifts- samt skattefinansierade. Exempel på detta är
handläggning av klagomål, där obefogade klagomål är skattefinansierade och befogade klagomål
är avgiftsfinansierade.
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2.4 Skattefinansierad tillsyn
Denna kategori går inte att avgiftsfinansiera av verksamheterna och måste därför
skattefinansieras. Här ingår bland annat utredning av obefogade klagomål, handläggning för
åtalsanmälan, överklagande, remisser vid tillståndsansökan, utlämnande av allmän handling,
planerings- och uppföljningsarbete, samarbetsinsatser med mera. Grunden är alltid att försöka
avgiftsfinansiera så mycket som möjligt av tillsynen enligt gällande taxa. I de fall detta inte är
möjligt behöver denna del skattefinansieras.

3. Behovsutredningen
3.1 Utmaningar och behov
Miljönämndens verksamhet inom miljöområdet syftar i första hand till att medverka till en
långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska
tillförsäkras en hälsosam och god miljö vilket även inkluderar arbete enligt målen i Agenda 2030.
Malmö står inför stora utmaningar. Befolkningen förväntas öka till en halv miljon invånare till år
2050. Inom ramen för Storstadspaketet kommer det att byggas ca 26 000 bostäder inom de
kommande åren fram till ca 2036. Utbyggnaden av Malmö kommer enligt översiktsplanen ske
genom i huvudsak förtätning vilket ställer stora krav på miljönämnden som tillsynsmyndighet nu
och framöver, för att staden ska kunna byggas på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt hållbart sätt,
med bibehållen kommunal service.
Vidare innebär utbyggnaden och förtätningen av staden krav på omfattande sanering av
förorenad mark samt ökad hantering av massor och avfall, vilket fortsatt är viktiga frågor för
miljönämnden och som behöver prioriteras för att inte bromsa den planerade
samhällsutvecklingen.
Med en förtätning av staden följer även en mer komplex bullersituation för staden invånare, som
behöver prioriteras vid planering för att inte orsaka fler klagomål till förvaltningen på
bullerstörningar från trafik och verksamheter.
Covid-19 pandemin har varit en stor utmaning för verksamheten under 2020 och bedöms även
vara det under 2021. Den 1 juli 2020 trädde den nya lagen (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Uppdraget att utföra kontroller av trängsel på
restauranger och uteserveringar har inneburit att personalresurserna från avdelningen har avsatts
till detta arbete. På grund av pandemin har omprioriteringar av den planerade tillsynen fått göras
inom framför allt uppsökande bostadstillsyn men även annan tillsyn. Hemarbete har varit
nödvändigt i stor utsträckning och nya digitala arbetssätt har utvecklats snabbt.
Med tanke på pandemin och att ny lagstiftning, som innebär nya arbetsuppgifter för avdelningen
kan komma med kort varsel samt de försiktighetsåtgärder som måste vidtas vid inspektion ur
smittskyddssynpunkt och andra faktorer som kan uppkomma till följd av pandemin är det förenat
med betydande utmaningar att ta fram en behovsutredning och tillsynsplan för avdelningens
verksamhet 2021. Omprioriteringar av verksamhetens tillsyn och arbetssätt kan därför behöva göras
under året, vilket kan påverka såväl tillsynsplaneringen som intäkterna.
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3.2 Lagstiftning
För att genomföra behovsutredning, prioritering och tillsynsplan för olika branscher och
ansvarsområden har förvaltningen utgått från miljöbalkens lagstiftningsområde med tillhörande
förordningar och vägledningar. Vidare ingår även Tobakslagen, Strålskyddslagstiftningen, Lag om
sprängämnesprekursorer, Lag om försäljning av receptfria läkemedel, Lag om internationella hot
mot människors hälsa, Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Även Förvaltningslagen (2017:900) är styrande för verksamheten, där det bl. a framgår i 9 § att ett
ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att
rättssäkerheten eftersätts.
3.3 Kommunens övergripande mål
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad struktur för styrning, ledning och
utveckling med kommunfullmäktigemål med Agenda 2030 perspektiv. Den nya strukturen
innebär att kommunfullmäktige beslutat om fyra målområden som var för sig innehåller ett antal
kommunfullmäktigemål. Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till utvalda nämnder och
bolag, som gemensamt ansvarar för planering och genomförande av målet.
Kommunfullmäktigemålen anger ett fåtal områden där nämnder och bolag behöver kraftsamla
för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Istället för att varje nämnd/bolag tar fram nämndsmål
som svarar mot samtliga kommunfullmäktigemål innebär den reviderade modellen att nämnden
tar fram indikatorer som mäter måluppfyllelsen för de kommunfullmäktigemål man tilldelats
ansvar för. Målvärdet sätts för mandatperioden. I samband med delårsrapport och årsanalys görs
en bedömning av utvecklingen av valda indikatorer i relation till önskat utfall.
Inom de fyra målområdena finns även ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat anges,
genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med årsanalysen.
Den 4 målområdena med uppdrag som berör avdelningen för miljö- och hälsoskydd är följande.
1. Utbildning och arbete
Detta målområde berör inte miljöförvaltningen.
2. Stadsutveckling och klimat
Inom målområdet finns bl a uppdraget att utveckla och förbättra arbetet med serviceinriktad
myndighetstillsyn. Förvaltningen möter många olika typer av verksamheter vid tillsyn enligt
miljöbalken. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt. Därför kommer arbetet fortsätta
med utvecklingen av e-tjänster, som förenklar för företagare att till exempel göra en anmäla till
miljönämnden när en verksamhet ska startas eller ändras. Vidare kommer informationsmaterial
riktade till olika typer av företag att ses över och uppdateras för att förenkla vid kontakt mellan
förvaltningen och företag.
SKR:s löpande insikt, som mäter olika kvalitetsparametrar vid myndighetsservice, är ett viktigt
verktyg för förvaltningens kvalitetsarbete, som kommer att följas upp kontinuerligt för att
förbättra myndighetsservicen.
3. Trygghet och delaktighet
Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska
minska. Förvaltningens arbete med tryggare Malmö bedrivs i huvudsak av avdelningen för
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livsmedelskontroll och den nybildade enheten för trygghet och samordnad tillsyn. Förvaltningen
har dock ett samlat ansvar för arbetet med att öka tryggheten i staden och identifiera
verksamheter som inte följer gällande lagstiftning, vilket även inbegriper avdelningen för miljöoch hälsoskydd myndighetsutövning och grunduppdraget och den uppsökande verksamheten.
4. En god organisation
Målet berör hela förvaltningen och innebär ett fortsatt arbete med att skapa en god och attraktiv
organisation som attraherar medarbetar med god kompetens samt att bra arbetsmiljö säkerställs.
3.4 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för att nå en hållbar utveckling och kunna
lämna över ett samhälle till nästa generation där miljömålen är uppnådda. Målen är allmänt
formulerade och har för att kunna omsättas i praktiken preciseras med hjälp av mer konkreta
etappmål.
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att i samarbete med skånska aktörer, bland annat
Region Skåne, kommuner, ideella föreningar och näringsliv arbetat för att miljömålen nås genom
”Skånska åtgärder för miljömål”. De regionala målen, som åtgärdsprogrammet omfattar är
följande:
-

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans och levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv.

3.5 Vattendirektivet
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska åtgärdsprogram tas fram vart 6:e år för att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten följs. Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har
beslutat om åtgärdsprogram för 2016–2020. Enligt programmet ansvarar myndigheter och
kommuner för att omsätta vattenförvaltningens åtgärdsprogram i operativa åtgärder för att
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten följs.
Vattenmyndigheterna i Sverige har för avsikt att besluta om ett nytt åtgärdsprogram för 2021–
2027 under innevarande år. I förslaget till nytt åtgärdsprogram finns det åtgärder som adresserats
till kommunerna och den nämnd som ansvara för miljötillsynen enligt miljöbalken. Åtgärderna är
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bindande för kommunen och följs upp årligen. De åtgärder (nr 2 och 6), som föreslås och som
berör nämndens tillsynsverksamhet direkt är följande:
2. Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av:
a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap.
b) förorenade områden enligt MB 10 kap.
c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12.
Detta innebär att kommunerna ska:
• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.
• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en risk att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från den aktuella
verksamheten.
• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och
åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar
vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten. Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt
6, Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från
småskalig förbränning.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och
länsstyrelserna.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.
Avdelningen kommer sannolikt även att bli involverad i övriga kommunala åtgärder, som ex vis
åtgärd nr 5, att ta fram en VA-plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten
kan följas.
3.6 Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag från den 1 januari 2020. Genom inkorporering ges
barnkonventionen ställning som svensk lag, vilket innebär ett förtydligande av att domstolar och
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.
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Genom att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, i kombination med stöd och
kunskapshöjande insatser, bedöms ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.
En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter
tydliggörs och kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de
situationer som gäller barnet. Barnkonventionen ska beaktas vid handläggning av ärenden samt i
beslut och yttrande.
3.7 Statliga och regionala tillsynsprojekt
Att bedriva tillsyn inom ramen för regionala och nationella projekt tillsammans med andra
kommuner är effektivt, då det finns samordningsvinster att göra samt är utvecklande för
inspektörerna genom samarbetet med kollegor i andra kommuner.
Under 2021 kommer miljöförvaltningen att deltaga i nationella och regionala tillsynsprojekt, bl. a
i regi av Miljösamverkan Skåne samt Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en samlad
nationell strategi för tillsynen enligt miljöbalken.
Förvaltningen har även ett nära samarbete med Göteborg och Stockholm, det s.k.
storstadssamarbetet, med syfte att lära av varandra och effektivisera myndighetsarbetet.
3.8 Genomförande av behovsutredning
Miljöförvaltningen ska bedriva effektiv tillsyn med stöd av miljöbalken och bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att det alltid är
verksamhetsutövaren som har ansvaret för att den verksamhet som bedrivs uppfyller
lagstiftningens krav.
I arbetet med att identifiera behoven inom de olika branscherna och tillsynsområden är
utgångspunkten de krav som finns i nationell lagstiftningen och övergripande nationella och
lokala mål. Bedömning görs även utifrån egna erfarenheter av olika branscher, uppskattning av
tidsåtgång och lokal analys av tidigare utförd tillsyn, granskning av klagomål, tidsredovisning och
tillsynsfrekvens.
Prioritering av behovsprioriterad tillsyn har skett med utgångspunkt från var förvaltningens
tillgängliga resurser ger mest miljö- och hälsoeffekt, baserat på den behovsanalys som har skett i
genomförandet av behovsutredningen.
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4. Avgifts- och skattefinansierad tid
När det är möjligt ska tillsynsarbetet vara avgiftsfinansierat. Det finns dock ett flertal
arbetsmoment som inte kan avgiftsfinansieras, som istället behöver vara skattefinansierat. En
viktig del i avdelningens arbete framöver är att se över hur den avgiftsfinansierade tiden kan öka.
För närvarande har avdelningen en total avgiftsfinansieringsgrad på i genomsnitt 58%. Nedan
följer en sammanställning över de avdelningsgemensamma arbetsmomenten samt hur dessa
finansieras. Tillsynsbehovet för dessa ansvarsområden utgår både ifrån erfarenhet från tidigare år
och en uppskattad beräkning av behovet. I de fall enheternas specifika ansvar skiljer sig från
avdelningens gemensamma ansvarsområden framgår detta under respektive enhet.
4.1 Skattefinansierad tid
Av gällande taxa enligt miljöbalken framgår att avgift inte ska betalas för:
-

-

Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och där
verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som
klagomålet avser.
Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden eller överinstans
överklagas.
Handläggning av vitesansökningar.
Tid för att skriva remissvar till myndigheter, exempelvis prövningsmyndighet.

Nedan ges exempel på skattefinansierade arbetsmoment, som det inte är möjligt att ta ut avgift
för genom rättspraxis eller att det inte finns möjlighet att fastställa någon taxa:
Ansökan om vitesutdömande





Delgivning
Obefogade eller felriktade klagomål
Remisser från andra myndigheter, kommuner eller andra nämnder/förvaltningar
Remisser avseende översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och stadsutvecklingsprojekt
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Rapportering till olika myndighet, som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen,
Folkhälsomyndigheten, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön m m
Rådgivning, information och service enligt 26 kap. 1§ miljöbalken, samt 6§
Förvaltningslagen
Samverkan med andra myndigheter, kommuner samt förvaltningar inom staden
Planering, utveckling, uppföljning av kvalitetsarbetet för rättsäker myndighetsutövning
Åtalsanmälningar
Överklagande

4.2 Avgiftsfinansierad tid
För att ta ut avgifter måste det finnas stöd i taxa enligt miljöbalken beslutad av
kommunfullmäktige. Exempel på arbetsmoment, där avgift kan tas ut är följande:






Arbetet med tillståndsansökan eller anmälan av verksamhet eller ändring av verksamhet
Utredning av befogade klagomål inom avdelningens ansvarsområde
Miljösanktionsavgifter
Avgift för tillsyn av verksamheter enligt miljöbalkstaxan samt extra tillsyn som inte ingår i
verksamheternas årsavgifter
Avgift i enlighet med Malmö kommuns taxa för arbetstid, kopior, avskrifter och utskrifter
av allmänna handlingar.

5. Tillgänglig tid och resurser
För att räkna fram den tillgängliga tiden för tillsyn har vi utgått från Sveriges Kommuner och
Regioners modell för beräkning och fördelning av den totala årsarbetstiden. Den totala
tillgängliga tiden per person som arbetar 100 % är enligt SKR i genomsnitt 1950 timmar per år.
Från dessa timmar räknas bort semester, sjukfrånvaro, kompetensutveckling, interna möten,
verksamhetsutveckling med mera, nedan i tabell kallad bakgrundstid. Den tid som blir kvar är
tillgänglig tillsynstid. Nedanstående bild illustrerar denna fördelning. För avdelningens del ligger
den tillgängliga tillsynstiden på i genomsnitt 1200 timmar per år och medarbetare. Detta ska
jämföras med SKL:s beräkning som ligger på ca 1000 timmar per år och medarbetare, om man
arbetar 100%. Varje medarbetare får en personligt upplagd tidsredovisning som utgår från denna
beräkningsmodell.
Efter genomgång av respektive enhets tidsredovisning kan det konstateras att tillgänglig
tillsynstiden varierar något mellan enheterna beroende på olika orsaker som åldersstruktur m m.
Hänsyn har tagit till det vid bedömningen av tillgängliga resurser.
SKL:s schablonberäkning total årsarbetstid:
Total tid
Personlig tid
Gemensam tid
Summa bakgrundstid

1950 h
500 h
450 h
950 h
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Tillsynstid
Planerad tillsynstid – Debiterbar
Övrig tillsyn, prövning och anmälan – Debiterbar
Tillsynsrelaterat arbete – Ej debiterbar tid
Summa tillsynstid

400 h
200 h
400 h
1000 h

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har totalt 55 medarbetare samt enligt budget för 2021. I
behovsutredningen och tillsynsplanen har chefer och administrativa assistenter exkluderat vad det
gäller tillgänglig tillsynstid. Det innebär att avdelningen tillgänglig tid för tillsyn är 51 140 timmar
motsvarande 44, 94 årsarbetskrafter.
Tillgänglig tillsynstid fördelat per enhet
Enhet
Bostad

Antal årsarbetskrafter
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Hälsa och omgivning

9,08

Förorenade områden

7,85

Avfall och vatten

10,55

Kemi och industri

8,46

Summa

44,94

5.1 Kompetensutveckling
Enligt myndighetsförordningen ska myndigheten utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.
Förordningen gäller för statliga myndigheter, men det är naturligtvis lika viktigt att en kommunal
tillsynsmyndighet arbetar strategiskt med kompetensutveckling. Lagstiftning och teknik utvecklas
hela tiden och för att avdelningens personal ska ligga i framkant och göra rättssäkra bedömningar
och ha en god service mot medborgare och verksamhetsutövare krävs kontinuerlig fortbildning.
Arbetet med att kartlägga kompetens inom avdelningen pågår och vilka kompetensområdens som
behöver utvecklas övergripande och på personnivå.
Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, genom deltagande i nationella och regionala kurser,
deltagande i olika nätverks samt internutbildning och kollektivt lärande.
5.2 Resursbehov enligt behovsutredningen och tillsynsplanen
Behovsutredningen utgör en bruttouppskattning av det behov som föreligger för att genomföra
allt det myndighetsarbete inom miljöbalken område m m som avdelningen ansvarar för.
Begränsande för myndighetsarbetet är den ekonomiska ram samt personalresurser som
avdelningen förfogar över. Överstiger behovet tillgängliga resurser behöver prioriteringar göras
av myndighetsarbetet för att avdelningens verksamhet ska kunna genomföras med tilldelade
resurser. Tillsynsplanen speglar alltså nettobehovet för avdelningens myndighetsutövning.
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5.3 Analys
Avdelningens tillgängliga tid för tillsyn m m motsvarar inte behovet. Prioritering har skett utifrån
var tillgängliga resurser ger mest miljö- och hälsoeffekt vilket redovisas i bilaga 1. Som tidigare
nämnts finns det svårigheter att utforma tillsynsplanen på grund av Covid -19 pandemin och de
osäkerheter vad det gäller resurser för trängseltillsyn och omprioriteringar inom tillsynsområden
som kan behöva genomföras under året men inte går att förutse i nuläget.
Malmö är en stad som växer, både vad det gäller bostäder och infrastruktur, bl a inom ramen för
Storstadspaketet, vilket påverkar flera av avdelningens tillsynsområden. Det gäller främst
förorenad mark, samt avfall och masshanering där antalet objekt har ökat i antal under de sista
åren. Här finns det en uppenbar risk att förlängda handläggningstider på grund av resursbrist kan
utgöra hinder för stadens ambitioner.
Vidare finns det områden som fordonsverkstäder, fordonstvättar, småbåtshamnar,
återvinningscentraler m m, ej tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (Uverksamheter), med årsdebitering som det finns små möjligheter att utöva tillsyn i den omfattning
som bedöms som nödvändigt ur miljö- och hälsosynpunkt med givna resurser.
Samtliga områdena som nämnts ovan finansieras till övervägande delen av tillsynstaxor, dock
tillkommer en del som är skattefinansierad som granskning av planer, bygglov, kunskapsstöd till
övriga förvaltningar, remisshantering, uppsökande tillsyn m m som avdelningen endast har delvis
täckning för vilket innebär att dessa områden prioriteras ned 2021.
Det kan utifrån det arbete som förvaltningen genomfört för att ta fram behovsutredningen och
tillsynsplanen konstateras, att arbetet med behovsanalys och tillsynsplanering behöver utvecklas
och förfinas under de kommande åren genom samarbete med storstäderna och benchmarking
med andra större kommuner i Skåne. Syfte bör vara att succesivt förbättra planeringen och
underlaget för behovsanalysen.

6. Uppföljning av behovsutredning och tillsynsplan
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en
gång om året. Även tillsynsplanen behöver ses över och uppdateras årligen. Uppföljning av
tillsynsplanen samt de prioriteringar som gjort i tillsynsplanen för grunduppdraget kommer att
ske i samband med delårsrapportering och i samband med årsanalys och förvaltningens
budgetarbete.
Även indikatorerna för grunduppdraget och för uppdraget gällande myndighetsservice inom
ramen för kommunens övergripande mål kommer att ingå i uppföljning. Indikatorerna samt
uppföljande statistik framgår av nedanstående tabeller.
Indikator för grunduppdraget
Indikator

Önskat utfall 2021

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn av
förskolor och skolor

100 %

Andel anmälningar av undervisningsverksamhet som
harhanterats parallellt med bygglovet (hantering i tidigt
skede) ska öka

Minst 8 %
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Andelen utförd uppsökande tillsyn i förhållande till
planerad bostadstillsyn

100 %

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn av
kemi och industri

100 %

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn
inom avfall och vatten

100 %

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn
inom förorenade områden

100 %

Statistik för grunduppdraget
Antal fastigheter årligen med pågående åtgärder efter tillsyn
Antal fastigheter årligen som är slumförvaltade
Antal miljöfarliga verksamheter inom fordonsbranschen som upptäcks och registreras i den uppsökande tillsynen

Uppdrag gällande myndighetsservice
Indikator

Önskat utfall 2022

Nöjd kund-index för miljöskydd ska bibehållas eller öka.
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Planeringskommentar mandatperiod
Miljönämnden har valt denna och de två nedanstående indikatorerna då de på ett konkret sätt mäter måluppfyllelse
av kommunfullmäktigemålet. Resultatet möjliggör även jämförelse över tid och med andra kommuner. Årligen mäts
Nöjd kund-index för tillsynen och kontrollen genom Insikt (servicemätning via telefon och mejl som skickas till
kunder som haft ett avslutat myndighetsärende). Frågorna fokuserar främst på serviceområdena: hur
verksamhetsutövaren upplevt information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Frågorna avser endast faktorer som vi själva ansvarar för och har rådighet över. Resultatet presenteras årligen i april
och utgör därför ett konkret verktyg för förbättringsarbete. Resultatet som presenteras avser mätningen för året
innan. Miljönämnden har deltagit i Insikt tidigare år men därefter haft ett uppehåll fram till 2018. Önskat utfall 2022
är angivet utifrån resultatet av mätningen 2018.
Nöjd kund-index för hälsoskydd ska bibehållas eller öka.
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7. Prioriteringar
Prioriteringar för avdelningen enligt kommunens övergripande mål
Myndighetsservice och nöjd kund-index för miljö- och hälsoskydd ska bibehållas eller öka
Utveckla avdelningens kvalitetsarbete under 2021
Utveckla behovsanalys och tillsynsplanering genom samarbete med storstäderna och
benchmarking med andra större kommuner i Skåne.
Prioriteringar inom grunduppdraget
Inom respektive enhet har nedanstående prioriteringar gjorts, som framgår av bilaga 1 och som
sammantaget utgör avdelningen prioriteringar inom grunduppdraget för tillsynsplanen.
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