Årsredovisning 2019
Status: Påbörjad

Rapportperiod: 2019-12-31 Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt för nämnden
Ekonomi
Konto
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa Resultat

Utfall 2017
7.1
-16.2
-9.1
9.5
0.4

Utfall 2018 Budget 2019
6.5
6.2
-16.4
-16.8
-9.9
-10.6
10.0
10.6
0.1
0.0

Utfall 2019
6.2
-17.7
-11.4
10.6
-0.8

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar vid årets slut ett underskott om -0,8 mnkr. Resultatet
blev sämre än förväntat och beror delvis på de prognosticerade intäkterna inte inkom under
hösten, 0,2 mnkr. Underskottet härleds till högre bemanning än budgeterat under året. Dels på
byggenheten men även på geodata. I utfallet ingår även kostnader för felutstakning och felaktigt
beviljat bygglov om totalt 0,1 mnkr. Verksamhetssystemsbytet Castor har under året krävt
resurser i anspråk, dels tid som tagits från tillsynsarbete men även en del kostnader i form av
integrationslösningar. Även nämndkostnaderna är höga under året och beror på att nämnden är
nytillträdd.
Under hösten har åtgärder vidtagits i form av återhållsamhet vid inköp samt hög restriktivitet
bland annat när det gäller utbildningar och konferenser. Endast två av tre tjänster ersattes med
vikarier under hösten. Anställningen avslutades för timanställd personalresurs inom bygglov som
täckte upp under pågående personalomsättning. Om inte dessa åtgärder vidtagits hade resultatet
varit sämre.

Uppföljning per verksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Årets viktigaste händelser
Nytt verksamhetssystem med digital ärendehantering har präglat verksamheten under året. Nytt
system ställde höga krav på personal under uppstartsfasen vilket medförde viss eftersläpning av
tillsynsarbete och debitering. Nytt verksamhetssystem är viktig en del i arbetet med digitalisering
med fokus på att öka servicenivån och tillgängligheten gentemot kunderna samt effektivisering
inom verksamheten.
Kommunsamarbetet Biosfärområde Vombsjösänkan fortsatte under året och förstudien blev klar
att lyftas till politiken för beslut.

Måluppfyllelse
Ett gott liv och en aktiv fritid
Nyckeltal
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Utfall 2018

Utfall 2019
2

59

61

Trygghet och delaktighet
Nyckeltal
Nöjd inflytande-index ska förbättras

Utfall 2018
43

Utfall 2019
37

Samverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka

Utfall 2018
6

Utfall 2019
4

Hållbar utveckling
Nyckeltal
Andelen icke godkända enskilda avlopp ska minska
Andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten ska öka.

Utfall 2018
52.1%
100.0%

Utfall 2019
48.1%
100.0%

Nöjd Medborgar-Index ska förbättras

Nöjd-Medborgar- och Nöjd-Inflytande-Index gäller för hela den kommunala organisationen och
tas fram via SCB:s medborgarundersökning som utförs årligen varje höst. I nöjd-MedborgarIndex ingår kommunens miljöarbete som fått högre betygsindex än 2018 och är det som anges i
tabellen ovan. Betygsindexet för bemötande och tillgänglighet är inte säkerställt högre eller lägre
jämfört med 2018. Nöjd-Inflytande-index är lägre än 2018 men det är inte en säkerställd
förändring. Dock är det värt att beakta att samtliga frågeområden inom Nöjd-Inflytande-index
har fått lägre betygsindex jämfört med 2018. Förvaltningen arbetar ständigt med att bli bättre på
kommunikation, information, tillgänglighet och bemötande vilket bidrar till att förbättra NöjdMedborgar- och Nöjd-Inflytande-Index.
Miljöenheten har haft fyra samverkansprojekt med forskning, utbildning och innovatörer under
året.
Antalet enskilda avlopp i Sjöbo kommun uppskattas till 4 000 (inklusive cirka 700 avlopp i
sommarbyar som enligt beslut ska få eller har fått kommunalt avlopp). Då antalet icke godkända
enskilda avlopp har minskat från 2 083 till 1 925 har indikatorn förbättrats under året.
Förvaltningens enda bil är en miljöbil.

Ekonomianalys
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten uppvisar ett överskott om 0,3 mnkr. Intäkterna är högre än
budgeterat förutom miljötillsynen vilket är i paritet med att antalet ärenden och inspektionsbesök
är lägre för året. Personalkostnaderna är låga jämfört med budget och härleds framförallt till
administrationen på stabsenheten. I budgeten var delar av administrationen fördelade på miljöoch hälsoskyddsverksamheten samt plan- och byggverksamheten men utfallet har ej återspeglat
budgeten.
Antalet inspektionsbesök är något lägre än budget och en del av förklaringen kan vara införandet
av nytt verksamhetssystem. Antalet ansöknings- och anmälningsärenden är något lägre än budget
och jämfört med utfallet 2018. Antalet inkomna klagomål är något lägre än budget men högre än
utfallet 2018.
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Konto
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa Resultat

Utfall 2017
3.1
-7.7
-4.6
5.0
0.4

Utfall 2018
2.6
-7.8
-5.2
5.2
0.0

Utfall 2019
2.5
-7.8
-5.3
5.6
0.3

Utfall 2018 Budget 2019
747
730

Utfall 2019
658

Prestationstal
Nyckeltal
Miljö- och hälsoskydd - antalet
inspektionsbesök
Miljö- och hälsoskydd - antalet
ansöknings- och
anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskydd - antalet
klagomålsärenden

Utfall 2017
718
230

200

220

141

119

98

120

112

Plan- och byggverksamhet
Årets viktigaste händelser
Nytt verksamhetssystem med digital ärendehantering har präglat verksamheten under året. Nytt
system ställde höga krav på personal under uppstartsfasen vilket medförde viss eftersläpning av
tillsynsarbete och debitering. Nytt verksamhetssystem är viktig en del i arbetet med digitalisering
med fokus på att öka servicenivån och tillgängligheten gentemot kunderna samt effektivisering
inom verksamheten.
På bygglovenheten har det varit ett stort fokus på att introducera nyanställda då enhetschefen
samt två handläggare kom in nya mellan februari och april.
Arbetet med en ny översiktsplan för Sjöbo kommun intensifierades under året. Arbetet med att ta
fram detaljplaner för Bränneriet, Sjöbo GK samt campingen på Sjöbo Ora fortsatte under året. I
anslutning till campingens detaljplan har en friluftsutredning för hela Oran också gjorts. Nya
detaljplaner för Bäckadal och Sjöbo väst har genomförts, varav den senare har överklagats.
Positivt planbesked har lämnats för detaljplan avseende ny skola på Sjöbo väst.

Måluppfyllelse
Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal
Nöjd inflytande-index ska förbättras

Utfall 2018
43

Utfall 2019
37

Samverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka

Utfall 2018
1

Utfall 2019
1
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Hållbar utveckling
Nyckeltal
Andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten ska öka.

Utfall 2018
100.0%

Utfall 2019
100.0%

Nöjd-Inflytande-Index gäller för hela den kommunala organisationen och tas fram via SCB:s
medborgarundersökning som utförs årligen varje höst. Nöjd-Inflytande-index är lägre än 2018
men det är inte en säkerställd förändring. Dock är det värt att beakta att samtliga frågeområden
inom Nöjd-Inflytande-index har fått lägre betygsindex jämfört med 2018. Förvaltningen arbetar
ständigt med att bli bättre på kommunikation, information, tillgänglighet och bemötande vilket
bidrar till att förbättra Nöjd-Inflytande-Index.
Strategienheten har haft en praktikant från Blekinge tekniska högskola under året.
Förvaltningens enda bil är en miljöbil.

Ekonomianalys
Vid årets slut redovisar verksamheten ett negativt resultat om –1,1 mnkr. Det största
underskottet återfinns under byggverksamheten. Under året har två nya medarbetare och en
bygglovschef börjat och för att stötta upp verksamheten har en extra resurs varit anställd. Den
extra resursen har inte varit budgeterad. Intäkterna är i nivå med budget, men lägre än tidigare år.
Prognosen var baserad på historisk data varav underskottet blev större än befarat. Även geodata
uppvisar ett större underskott och beror på att arbetet med digitaliseringen av detaljplaner under
årets sex första månader inte var budgeterat. Under året genomfördes även en laserscanning
tillsammans med Tomelilla kommun som påverkar resultatet negativt. Utöver detta belastas
resultatet med kostnader för kulturmiljöexpert i samband med detaljplanearbetet samt felaktigt
beviljat bygglov och felutstakning.
Antalet ärenden - både anmälningar och bygglov - är fler än budgeterat, färre än 2018 men klart
fler än 2017. Antalet klagomålsärenden (tillsynsärenden) blev något högre än budgeterat. Mycket
arbete har lagts ned på att få ned antalet oavslutade ärenden vilket har gett stor effekt.
Konto
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa Resultat

Utfall 2017
3.9
-8.0
-4.1
4.1
0.0

Utfall 2018
3.9
-8.3
-4.3
4.4
0.1

Utfall 2019
3.7
-9.4
-5.7
4.6
-1.1

Utfall 2018 Budget 2019
204
200
374
250
68
40

Utfall 2019
240
291
47

Prestationstal
Nyckeltal
Antal ansökningar om bygglov
Antal bygganmälningar
Plan- och bygg - antalet
klagomålsärenden
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Utfall 2017
179
247
52
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Antal ärenden som inte är
avslutade/arkiverade

1 642

2 400

2 000

1 677

Politisk verksamhet
Årets viktigaste händelser
Insatserna i samhällsbyggnadsnämnden under året har varit inriktade på att sätta in nya
förtroendevalda i verksamheternas arbete och genomförande av relaterade utbildningar.
Arbetsmiljön på förvaltningen har blivit bättre genom nämndens engagemang. Översyn av
delegationsordningen har lett till kortare handläggningstider.

Måluppfyllelse
Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal
Nöjd inflytande-index ska förbättras

Utfall 2018
43

Utfall 2019
37

Nöjd-Inflytande-index är lägre än 2018 men det är inte en säkerställd förändring. Dock är det värt
att beakta att samtliga frågeområden inom Nöjd-Inflytande-index har fått lägre betygsindex
jämfört med 2018.

Ekonomianalys
Den politiska verksamheten uppvisar ett mindre underskott om 0,1 mnkr. Eftersom det är en
nytillträdd nämnd så har det krävts extra insatser avseende utbildning. Budgeten är i paritet med
föregående år och det har ej tagits hänsyn till att det är en nytillträdd nämnd i budgetarbetet.
Konto
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa Resultat

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

-0.4
-0.4
0.4
0.0

-0.3
-0.3
0.4
0.1

-0.5
-0.5
0.4
-0.1

Personalresurser
Hela nämnden
Under sommaren och hösten tog tre medarbetare ut längre ledigheter. Endast två av tre tjänster
ersättes under tiden, vilket medförde besparingar men också högre belastning på förvaltningens
medarbetare. På grund av stor personalomsättning inom bygglovenheten och att
förvaltningschefstjänsten togs bort så har vissa arbetsuppgifter fått täckas upp av annan personal,
både internt och av konsulter. Detta har påverkat förvaltningens arbete som helhet, tex har
arbetet med Översiktsplanen fördröjts.
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Måluppfyllelse
Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nyckeltal
Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra
arbetsgivare ska öka.

Utfall 2018
86.0%

Utfall 2019

En god arbetsmiljö
Nyckeltal
Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet
för Sveriges kommuner

Utfall 2018
6.10%

Utfall 2019
6.31%

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik
Nyckeltal
Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en
medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra
Skåne. (Antal yrkeskategorier som ligger lägre)

Utfall 2018
21

Utfall 2019
26

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Nedgång i konjunkturen kan påverka kommunen negativt eftersom bygglovintäkterna blir lägre
och befolkningstillväxten minskar. Avsaknaden av planlagd mark för mindre flerbostadshus
påverkar befolkningstillväxten negativt.
Avsaknaden av strateg inom miljö- och hållbarhet riskerar att fortsatt innebära negativa
konsekvenser för kommunen. Även avsaknaden av kommunarkitekt riskerar att få negativa
konsekvenser för kommunens attraktivitet.
Nämnden uppfyller inte miljöbalkens tillsynskrav på grund av resursbrist vilket riskerar negativa
effekter på allmänna intressen, människors hälsa och miljön. Konsekvensen av att endast
fokusera på vissa områden inom nämndens tillsynsansvar kan leda till missnöje och därmed risk
för sämre resultat i medborgarenkäten.
Nämnden ser stora utmaningar ett effektivisera ytterligare och dra ned kostnader som idag inte är
så stora förutom personal. Personalen är nämndens största tillgång och att stärka och uppmuntra
dem är en stor utmaning om svångremmen dras åt ytterligare. Det finns en risk att det kan få
negativa konsekvenser för kommunens utveckling och attraktivitet som arbetsgivare.

Investeringar
Verksamhet
Miljö- och
hälsoskyddsverksamhet
Plan- och
byggverksamhet
Summa Verksamhet
2020-02-12 09:46

Utfall
2017

Utfall 2018

Budget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
2019

-0.6

0.0

0.0

-1.4

0.0

0.0

-0.7

7

Under året har inga investeringar genomförts vilket är i paritet med budget.

Framtiden
Inom verksamheten pågår sedan 2017 flera förvaltningsgemensamma och verksamhetsinriktade
insatser med fokus på digitalisering. Dessa sker i fortsatt dialog med
kommunledningsförvaltningens IT-enhet. Fokus ligger på att öka servicenivån och
tillgängligheten gentemot allmänheten samt effektivisering inom verksamheten. Huvudinsatsen är
ett byte av verksamhetssystem som skedde i slutet av 2018 och som implementerades under hela
2019. Under 2020 påbörjas processkartläggning och införande av några e-tjänster. Resterande etjänster och övriga insatser så som digitalisering av detaljplaner och övrigt planeringsunderlag
planeras genomförda till 2022.
Under 2018 slutade kommunens miljöstrateg. På grund av ekonomiska förutsättningar har inte
tjänsten kunnat återbesättas vilket inneburit negativa konsekvenser för kommunen. Bland annat
behöver de lokala miljömålen för Sjöbo kommun antas och flera förvaltningsövergripande
samarbeten som startats upp kring hållbarhet behöver fortskrida.
Den gestaltade livsmiljön påverkar oss alla dagligen och är en viktig spelare i frågan om
kommunens hållbarhet, bland annat vad gäller attraktivitet, folkhälsa och välbefinnande. Våra
livsmiljöer kopplar vår plats historia till vår nutid och framtid och kan verka för en
framåtblickande, tryggare och mer inkluderande kommun. För att kunna jobba aktivt med dessa
frågor behövs en kommunarkitekt.
För att täcka saknade resurser för den operativa tillsynen så att lagstiftningens krav uppfylls inom
miljöenhetens verksamhetsområden, saknas två årsarbetskrafter. Detta påverkar tillsynsbehovet
gällande strandskydd, animaliska biprodukter, mindre miljöfarliga verksamheter och inom
områdena folköl och receptfria läkemedel samt mindre akuta klagomål inom hälsoskydds-,
nedskräpnings- och föroreningsärenden. De nuvarande ekonomiska förutsättningarna medför att
insatser inom tillsynsansvaret fokuseras på andra områden. Resursbristen riskerar negativa
effekter på allmänna intressen, människors hälsa och miljön.
Sjöbo kommuns pågående översiktsplanearbete behöver följas av en översyn av de fördjupade
överikstplaner (FÖP), främst då för Sjöbo tätort och Grimstofta som är äldre och hindrar
utvecklingen av tätorten. I synnerhet gäller detta tillgången på mark avsedd för flerbostadshus
och verksamheter. Övriga planer som kan komma att behöva påbörjas kan vara exempelvis en
kommunövergripande friluftslivsplan för att utveckla Sjöbo som destination.
Arbetet med att öka förvaltningens tillgänglighet, service samt förutsättningar för samverkan och
dialog i tidiga skeden kommer att fortsätta. Samhällsbyggnadsnämnden tror på en fortsatt god
inflyttning till Sjöbo kommun och arbetar vidare med att bland annat ta fram byggrätter i
attraktiva lägen. Behovet av detaljplaner för flerbostadshus behöver tillgodoses för att Sjöbo
kommun ska klara framtidens utmaningar. Nämnden ser också ett behov av att ta fram byggrätter
eller andra åtgärder för verksamheter.
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Sjöbo kommun

Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning januari månad 2020

Drift:
Nämnden har beslutat att få månatliga redovisningar avseende det ekonomiska läget under 2020.
Resultatet för januari har inte kunnat tas fram då alla kostnader inte är registrerade i
ekonomisystemet. Sjöbo kommun har inför 2020 bytt kodplan vilket inneburit stora förändringar i
kontering av kostnader och intäkter. Dessa förändringar har tagit upp tid i anspråk vilket medfört att
exempelvis personalkostnaderna för januari månad är ännu inte registrerade i ekonomisystemet. För
perioden har enbart analys av intäkterna genomförts.

Intäkter:
(tkr)

Budget helår 2020

Utfall Jan - Jan 2020

Budget Jan - Jan 2020

Återstår Jan - Jan 2020

Verksamhet
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

2 461

107

205

-98

Plan- och byggverksamhet

3 534

235

294

-59

Summa Verksamhet

5 995

342

499

-157

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
För perioden har det fakturerats 107 tkr vilket är 98 tkr mindre än budgeterat. Årsavgifterna är inte
periodiserade i resultatet som motsvarar 120 tkr per månad. Inkluderas årsavgifterna i resultatet
uppvisar miljö- och hälsoskyddsverksamheten ett överskott på intäkterna för perioden. Januari är en
svår månad att analysera eftersom det kan vara eftersläpningar från årsbokslutet. Historiskt sett
avviker inte intäkterna för perioden.
Plan- och byggverksamhet
För perioden har 235 tkr fakturerats avseende plan- och byggverksamheten. Utfallet är 59 tkr sämre
än budgeterat. I nedan tabell redovisas historiska intäkter vilket indikerar på att under januari 2020 har
det varit ett bra inflöde på antal ärenden. Framförallt är det bygglovsavgifter som inkommit under
perioden.

Intäkter januari
(tkr)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bygglovsavgift

25

7

-2

6

142

83

156

158

-2

Bygganmälan

17

4

3

10

6

0

6

47

-41

0

0

0

0

0

0

0

8

-8

42

11

1

16

148

83

162

213

-51

Sanktionsavgifter
Summa

Budget 2020 Avvikelse

TILLSYNSPLAN

enligt plan- och bygglagen
för
Samhällsbyggnadsnämnden
SJÖBO KOMMUN

INNEHÅLL

Inledning

3

Byggnadsnämnden – en tillsynsmyndighet

4

Områden för tillsyn

5

Arbetet med tillsyn – hur går det till?

6

Summering av tillsynsarbetet 2019

7

Tillsynsplanering för 2020

8

Olovligt byggande - olovlig åtgärd

8

Enkelt avhjälpta hinder - tillgänglighet

9

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

10

Hissar och andra motordrivna anordningar

11

INLEDNING

Byggnadsnämnden är enligt plan- och bygglagen den som fullgör kommunens uppgifter enligt denna
lag och dess föreskrifter.
Byggnadsnämnden ska se till så att lov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och
upplysningar till sökande samt utöva tillsyn över byggandet.
Tillsynen innefattar i huvudsak att bevaka så att bestämmelser i lov- och byggprocessen följs men
även att utformningskraven och de tekniska egenskapskraven uppfylls enligt givna tillstånd.
Utöver detta ska byggnadsnämnden även se till så att funktionskontrollanter och kontrollansvariga
sköter sina uppgifter enligt gällande lag.
VARFÖR EN TILLSYNSPLAN?
Varje kommun bör ha en tillsynsplan som ett stödverktyg i sitt arbete med tillsyn.
Tillsynsplanen ska fungera som ett vägledande dokument för hur tillsynsarbetet ska utföras.
Därför bör tillsynsplanen innehålla ett tydligt syfte med kommande mål och aktiviteter samt redovisa
hur dessa uppfyllts.
En årlig tillsynsplan ger inblick i hur tillsynsarbetet i kommunen går till, vilka prioriteringar som ska
göras, hur statistiken ser ut, resursåtgången och en behovsbedömning för kommande år.
Med en tillsynsplan ökar förutsättningar för byggnadsnämnden att på ett snabbt, enkelt och
kostnadseffektivt sätt kunna handlägga tillsynsärenden utan att rättssäkerheten eftersätts samtidigt
som det ger kommuninvånarna en klar bild över hur tillsynsarbetet går till och genomförs.
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BYGGNADSNÄMNDEN - en tillsynsmyndighet
VAD INGÅR I BEGREPPET TILLSYN?
Byggnadsnämndens tillsynsarbete regleras i plan- och bygglagen och hur dessa ska tillämpas i planoch byggförordningen.
Syftet med byggnadsnämndens tillsyn är bland annat att se till att den byggda miljön uppfyller
samhällets krav och att fastigheter, byggnadsverk och allmänna platser underhålls och sköts så att
olägenheter och olycksrisker inte uppkommer.
Tillsynen kan utövas mot byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverket,
nyttjanderättsinnehavare, väghållare och sakkunniga (kontrollansvariga, funktionskontrollanter
m.fl.).
Tillsynsmyndigheten ska även regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet samt lämna
information om arbetet till de tillsynsvägledande myndigheterna Länsstyrelsen och Boverket.
Om ett tillsynsobjekt omfattas av krav på tillsyn från andra lagar och förordningar ska de ansvariga
tillsynsmyndigheterna samordna tillsynen.
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OMRÅDEN FÖR TILLSYN

Byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar framförallt olovligt byggande, underhåll, skötsel- och
varsamheter men ska även bevaka så att publika byggnader och allmänna platser är tillgängliga.
I tillsynsansvaret ingår det även att bevaka så att byggnaders ventilation fungerar som de ska samt se
till så att hissar och andra motordrivna anordningar som våra byggnader förses med är säkra att
använda.
Olovligt byggande eller olovlig åtgärd
Olovligt byggande kallas ofta för svartbygge, en benämning som egentligen syftar till alla åtgärder
som vidtas utan de tillstånd som krävs för utförandet.
Ovårdade tomter eller fastigheter
Fastigheter, andra byggnadsverk och tomter ska skötas och underhållas så att risken för olycksfall och
olägenheter för omgivningen begränsas.
Enkelt avhjälpta hinder (EAH)
Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för att alla ska kunna vara delaktiga i
samhället. Ett hinder mot tillgängligheten ska alltid avhjälpas med hänsyn till praktiska och
ekonomiska förutsättningar för platsen.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Genom en obligatorisk ventilationskontroll kan byggnadsägaren kontrollera att fastighetens
ventilationssystem fungerar som det ska. Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att OVK utförs
inom bestämt tidsintervall oavsett vem som använder byggnaden.
Hissar och andra motordrivna anordningar
Fastighetsägaren ansvarar för att hissar och andra motordrivna anordningar besiktigas inom de
intervaller som gäller. Besiktningsintyg ska sitta på en synlig plats i hissen och på de motordrivna
anordningar för att visa när senaste besiktning gjordes.
Strandskydd enligt miljöbalken
I Sjöbo kommun hanteras tillsynen av miljöenheten.
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ARBETET MED TILLSYN – HUR GÅR DET TILL I SJÖBO KOMMUN?
BEVAKA
Byggnadsnämnden ska bevaka och följa upp så att de krav som ställs i lov- och byggprocessen följs.
ANMÄLAN IN
Så snart byggnadsnämnden fått kännedom om att en överträdelse har skett ska att ärende upprättas.
Anmälan kan vara föranledd av en enskild som upptäckt att en granne har byggt något utan tillstånd.
Ett ärende ska också upprättas om byggnadsnämnden i en pågående lov- och byggprocess upptäcker
att byggnationen inte följer givna tillstånd.
KOMMUNICERING
När ärendet upprättats och en förgranskning av överträdelsen gjorts ska detta kommuniceras med
fastighetsägaren eller ägaren av byggnadsverket. I de flesta fall krävs ett platsbesök för att kunna
avgöra om det skett en överträdelse och förslag på mötestider bör anges vid en första
kommunicering med fastighetsägaren.
STÄLLNINGSTAGANDE
Efter platsbesök, om behov funnits, ska byggnadsnämnden ta ställning till överträdelsens art.
Därefter ska byggnadsnämnden bestämma hur utredningen ska fortskrida och vad som är lämpligt i
aktuellt ärende. Går det att bevilja bygglov i efterhand? Ska rättelse ske? Vilka åtgärder ska vidtas? Är
åtgärden preskriberad? Kan ärendet beslutas om att avslutas för att ingen överträdelse skett?
BESLUT
När utredningen är klar och byggnadsnämnden kommit fram till ett förslag till beslut ska detta
kommuniceras med fastighetsägaren eller ägaren av byggnadsverket samt eventuell
uppgiftslämnare.
De vanligaste beslutstyperna i tillsynsärende är påföljd och föreläggande samt beslut om att avsluta
ärendet utan åtgärd.


Påföljden för att ha gjort en åtgärd utan bygglov- och startbesked är byggsanktionsavgift.
Byggsanktionsavgiften är kopplad till area, prisbasbelopp och hur allvarlig överträdelsen är.



Vid ett föreläggande kan det innebära att rättelse ska ske eller att en åtgärd ska utföras. Ett
föreläggande kan också innebära rivning eller att bygglov ska sökas för det som byggts.
Föreläggande får förenas med vite och vitesbeloppet bestäms utifrån hur allvarlig
överträdelsen är.



I tillsynsärenden där t ex. rättelse sker självmant eller där åtgärden är preskriberad ska
byggnadsnämnden besluta om att avsluta ärendet utan åtgärd. Beslutet ska innehålla en
tydlig information om vad utredningen handlat om och hur byggnadsnämnden kommit fram
till sitt beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd.

ARKIVERING
När beslutet har vunnit laga kraft ska ärendet avslutas och arkiveras.
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SUMMERING AV TILLSYNSARBETET 2019

Tillsynsarbetet under 2019 har genomgått en förändring i syfte att effektivisera och utöka arbetet
med tillsyn.
Förvaltningen har tidigare haft en konsult som arbetat med tillsynen en dag per månad.
Sedan februari 2019 arbetar en handläggare med tillsyn på halvtid vilket innebär en bättre
kontinuitet och ett rättssäkrare tillsynsarbete.
Tillsynsarbetet har under året bland annat inneburit att få en uppfattning om hur man tidigare jobbat
med tillsynen i kommunen, inventera ärendemängden och ärendestatus samt att skapa nya rutiner
och mallar för att effektivisera handläggningen.
Förvaltningen har sedan årsskiftet 2018/2019 ett nytt ärendehanteringssystem där tillsynsärenden
separerats från lov- och byggärenden för att lättare kunna få fram statistik till kommande
tillsynsplaner, byggnadsnämnden och andra myndigheter som statistik ska redovisas till.
Med anledning av förvaltningens nya sätt att arbeta med tillsyn och det nya
ärendehanteringssystemet så kommer statistiken i tillsynsplanen endast att innefatta upprättade,
beslutade och avslutade ärenden från 2019 och framåt. Ärendena omfattar olika överträdelser vilket
redovisas i nedan tabeller för respektive ärende- och beslutstyper.
STATISTIK FÖR 2019
Ärendemängd
Ärenden upprättade under 2019
Totalt antal pågående ärenden
t.o.m. dec 2019

Ärendetyp
Eventuell olovlig byggnation
Eventuell ovårdad tomt eller fastighet
Eventuell olovlig markåtgärd
Eventuell olovlig rivning
Eventuell olovlig ändrad användning
Eventuellt olovligt ianspråktagande
Totalt

Antal
42
223

Antal upprättade ärenden 2019
30
9
1
0
2
0
42

BESLUT OM PÅFÖLJD, INGRIPANDE ELLER BESLUT UTAN ÅTGÄRD
Beslutstyp
Påföljd (byggsanktionsavgift)
Föreläggande (ingripande)
Beslut utan åtgärd (t ex. rättelse har
skett, preskription m.m)
Totalt

Antal
3
0
16
19
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TILLSYNSPLANERING FÖR ÅR 2020
OLOVLIG ÅTGÄRD
SYFTE
Syftet med byggnadsnämndens tillsynsarbete är att bevaka så att samhällets krav uppfylls på ett
rättssäkert sätt. Den enskildes möjlighet att få bygga ska grunda sig på de lagar och bestämmelser
som finns och inte på grannarnas goda vilja.
Genom aktiv tillsyn begränsas riskerna för olycksfall och allmänna olägenheter, säkerhet vid
användning och vid brand samt skydd för människors hälsa.
AKTIVITETER
 Processkarta över hur handläggningen ser ut ska tas fram.


Snabbare kommunicering med fastighetsägare som vidtagit åtgärder utan tillstånd genom att
skicka ut så kallat ankomstbrev i samband med upprättat ärende.



Se till så att ärenden där rättelse har skett eller ärenden som preskriberats beslutas om att
avslutas.



Hemsidan ska uppdateras med ny information om tillsyn.



Ta fram en lathund som tydligt redogör för vilken information som ska lämnas vid en
anmälan.



Alla tillsynsärenden ska lyftas över till en egen ärendetyp för bättre uppföljning och
framtagande av statistik.



Prioritering av de ärenden som berör olovliga bostäder.



Kommunövergripande samarbete.



Tillsynsnätverk med SÖSK och Mitt Skåne



Klassificering av ärenden för att kunna prioritera på ett lagligt och rättssäkert sätt.

MÅL
Huvudmålet för året är att se till så att inga barn och vuxna ska behöva bo i industrilokaler eller i
andra byggnader ej avsedda för bostäder.
Genom samarbete med andra förvaltningar inom kommunen kan vi minimera den olovliga
boendesituationen.
Målet är att fastighetsägare som bedriver dessa boenden ska se till så att barn och vuxna får
ordentliga bostäder för att säkra deras hälsa och skydd.
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TILLSYNSPLANERING FÖR ÅR 2020
ENKELT AVHJÄLPTA HINDER

SYFTE
Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla.
Syftet med enkelt avhjälpta hinder är att öka möjligheten till delaktighet i samhället oavsett
funktionsnedsättning. Ett hinder mot tillgängligheten eller användbarheten i lokaler och på allmänna
platser ska alltid avhjälpas.
AKTIVITETER
 Inventering av tillgängligheten till och i kommunens publika lokaler (finns kontrastmarkering,
ledstänger, dörrautomatik mm.?)
 Lyfta fram Sjöbo kommuns app ”Anmäl hinder” för att öka möjligheten till delaktighet för
kommunens invånare.
MÅL
Att kommunens lokaler och platser dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för alla oavsett
funktionsnedsättning för allas rätt till delaktighet i samhället.
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TILLSYNSPLANERING FÖR ÅR 2020

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)
SYFTE
Syftet med tillsyn av OVK är att bevaka så att ventilationen i en byggnad är godkänd. En
funktionsduglig ventilation minskar riskerna för allergier och astma men fungerar även för
byggnadens välmående.
AKTIVITETER
 Fortsätta med nuvarande arbetssätt i det nya ärendehanteringssystemet.
MÅL
Fortsätta med nuvarande arbetssätt i det nya ärendehanteringssystemet.
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TILLSYNSPLANERING FÖR ÅR 2020

HISSAR OCH ANDRA MOTORDRIVNA ANORDNINGAR
SYFTE
Att hissar och andra motordrivna anordningar ska vara säkra att använda.
AKTIVITETER
 Fortsätta med nuvarande arbetssätt i det nya ärendehanteringssystemet.
 Identifiera byggnader där hissar och motordrivna anordningar kan finnas.
MÅL
Fortsätta med nuvarande arbetssätt i det nya ärendehanteringssystemet. Ta fram ett register över
byggnader med hissar motordrivna anordningar.
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ARBETSMILJÖPLAN 2020, kortsiktig
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FÖRETAG

ARBETSSTÄLLE

DATUM

DELTAGARE

UPPRÄTTAD AV

REVIDER

SJÖBO KOMMUN
Malin Ryberg, skyddsombud

Stadsbyggnadsförvaltningen

2020-01-10

Anders Lindén, Linnéa Elamzon, Henrik Larsson, enhetschefer

ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖ 2020
Analys och Handlingsplan framtagen som följd av Arbetsmiljöenkät 2019 en del av uppföljningen av den systematiska arbetsmiljön.

ARBETSPLATS,
REDSKAP e.d.

BESKRIVNING AV
PROBLEMET.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Vad? Hur?

BRISTER SOM SKALL ÅTGÄRDAS eller UTREDAS
Arbetsmiljömål
Saknas fullständiga
Ta fram konkreta mål för
arbetsmiljömål på
arbetsmiljön.
förvaltningsnivå
Övergripande
Saknas fullständig
Ta fram förvaltningsrutin för SAM-arbetet
övergripande rutin för SAMarbetet och årsklocka.
Skyddsrond
En enhet
Säkerställa att alla enheter
genomfördes inte
genomför skyddsrond
skyddsrond pga
sjukdom/frånvaro
Övergripande
Planerade
Uppföljning av utförda
förebyggande
hälsokontroller i samband med
åtgärder delvis
individuella PLUS samtal.
genomförda.
Hälsokontroller
utförda men
uppföljning kvarstår.

NÄR?

PRIO

BEVAKAS AV

202006-12

1

EC

202003-31

1

EC

202009-30

1

EC

202002-29

2

EC

ÅTGÄRDER
VIDTAGNA

ÖVRIGA NOTERINGAR

Årsklocka finns framtagen
centralt.

Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll

År
2020

Samhällsbyggnads
förvaltningen

Enhet
Miljö, Bygg, Strategi

Riskbedömning
Run/process Sannolikhet Konsekvens
Mindre Kännbar
Debitering
sannolik 3
2

Kontrollmoment

Riskvärde

6

metod/frekvens

Debitering ska vara korrekt utförd. Kontroll av
samtliga debiteringar tre gånger per år. Antalet
avvikelser sammanställs i %.

Risk: Feldebitering – förtroende/finansiell risk
Ansvarig: Nämndsekreterare
Rapportering:

Åtgärder: Viktigt att samtliga medarbetare som debiterar utbildas i debiteringsprocessen.Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla registret uppdaterat med rätt fakturamottagare.

Riskbedömning
Kontrollmoment
Run/process Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
metod/frekvens
6
Sammanställning utifrån samtliga överklagade ärenden
Handläggning Mindre Kännbar
sannolik 3
av överunder året. En gång/år.
2
klagade
ärenden
Risk: Fel i handläggning – förtroende/kvalitetsrisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi
Rapportering:

Åtgärder: Viktigt att rutin för handläggning följs. Utbilda medarbetare vid behov. Se till att alla
ärenden har ansvarig handläggare.

Riskbedömning
Run/process

Sannolikhet

Domar i
överklagade
ärenden

Mindre Kännbar
sannolik 3
2

Konsekvens

Kontrollmoment

Riskvärde

metod/frekvens

6

Sammanställning utifrån samtliga beslut i överklagade
ärenden under året. En gång/år.

Risk: Utfallet i överprövande instans skiljer sig från nämndens –
förtroende/kvalitetsrisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi
Rapportering:

Åtgärder: Säkerställa att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen. Utbilda vid behov. Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla sig uppdaterad i lagstiftning och praxis inom sitt
område.

Riskbedömning
Run/process

Sannolikhet

Konsekvens

Tillgänglighet Mindre Kännbar
sannolik 3
och
2
bemötande

Kontrollmoment

Riskvärde

6

metod/frekvens

Sammanställning av antalet avvikelser i Castor
tre gånger per år. Rapportering av avvikelser sker
genom att medarbetare använder särskild
dokumentmall i aktuellt ärende när handläggningstid
överskrids

Risk: Handläggningstider enligt serviceåtagande inte följs - förtroenderisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi
Rapportering:

Åtgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att rapportera brister i serviceåtaganden.
Utbilda så att alla vet hur man rapporterar.

Riskbedömning
Run/process

Sannolikhet

Konsekvens

Kontrollmoment

Riskvärde

Tillgänglighet Mindre Lindrig
sannolik 2
och
2
bemötande

4

metod/frekvens

Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Tillgänglighet till handläggare upplevs otillfredsställande - förtroenderisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov
Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens – målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.
Rapportering:

Åtgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att följa
serviceåtaganden. Utbildning av medarbetare vid behov. Se till att information om
hur allmänhet kommer i kontakt med oss, telefontider etc. är uppdaterad och
tillgänglig.

Riskbedömning
Run/process

Sannolikhet

Konsekvens

Tillgänglighet Mindre Kännbar
sannolik 3
och
2
bemötande

Kontrollmoment

Riskvärde

6

metod/frekvens

Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Bemötande upplevs som otillfredsställande - förtroenderisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov
Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens – målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.
Rapportering:

Åtgärder: Samtliga medarbetare känner till och förstår vikten av professionellt bemötande.
Utbildning av medarbetare vid behov.

Riskbedömning
Run/process

Sannolikhet

Konsekvens

Kontrollmoment

Riskvärde

Tillgänglighet Möjlig 3 Kännbar
3
och
bemötande

9

metod/frekvens

Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år. Är
informationen på vår hemsida, mallar och blanketter
tillräckligt informativ, tydlig och lätt att förstå?
Bekräftelsemallen uppdaterad med tydlig information
om att avgift tas ut för byggärenden. .

Risk: Information upplevs som svår att förstå eller otillräcklig- myndighetsspråk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov
Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens – målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.
Rapportering:

Åtgärder: Förbättra informationen på hemsidan, mallar och blanketter så den blir tydligare och
enklare att förstå

Sammanfaande bedömning:
Svag
Tillfredsställande
God
Mycket god

Orsak !ll sammanfaande bedömning (förklara kor#aat):
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Datum
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun

Enhetschef Miljöenheten
Anders Lindén
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Behovsutredning om tillsynsbehovet enligt
miljöbalken och livsmedelslagen för år 2020-2022
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Internet
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Inledning
I Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) fördelas statliga myndigheters och kommunala
nämnders ansvar för operativ tillsyn över att miljöbalken och bestämmelser meddelade med
stöd av balken samt EU-förordningar följs. Sjöbo kommuns kommunfullmäktige har genom
reglemente delegerat ansvaret till Samhällsbyggnadsnämnden (nedan kallad nämnden).
Hos den operativa tillsynsmyndigheten ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en tid om tre år
och den ska ses över årligen eller efter behov. Ett register ska också föras över de
verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Register för nämndens tillsynsobjekt
uppdateras kontinuerligt i verksamhetssystemet Castor.
Den operativa tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan
som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den
behovsutredning och det register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn.
Den operativa tillsynsmyndigheten ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och myndigheten ska
utveckla personalens kompetens. Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är
ändamålsenligt och möjligt.
Tillsynsmyndigheten bör vid framtagandet av en tillsynsplan:
• Identifiera problemställningar och mål
• Utreda resursbehovet för den operativa tillsynen
• Planera tillsynen
• Utföra prioriteringar
• Beskriva konsekvenser
• Utvärdera
Tillsynsmyndigheten tar fram en behovsutredning inför varje år. Behovsutredningen ska
omfatta tre år framåt och tillsynsplanen minst ett år. Tillsynsplanen för nämnden är en del av
planen för miljöenhetens verksamhet (VP) och innefattar även områden enligt
livsmedelslagstiftningen m.fl.
I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som
krävs för att utföra kontroll och tillsyn så att lagstiftningen efterlevs inom alla led i
livsmedelskedjan. Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För
att klara kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver
behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i
EU-parlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska
ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av nämnden.
Behovsutredningen omfattar tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt
miljöbalken och kemikalielagstiftningen, livsmedelskontrollen, smittskyddslagen,
strålskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning- och skyltning,
lagstiftningen om animaliska biprodukter och framställda produkter, till viss del lagen om tobak
och liknande produkter (rökfria miljöer) och alkohollagen (folköl) och lagen om receptfria
läkemedel samt lagen om internationella hot mot hälsan. Inom samtliga delar ingår även
information och rådgivning till verksamhetsutövare, kommuninvånare samt andra kontor och
myndigheter.
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Sammanfattning
Målet är att tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken, livsmedelslagen m.fl. och deras
följdlagstiftning. Nämnden ska därför i tillsynen dels kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen
inklusive villkor meddelade i tillstånd eller föreläggande om försiktighetsmått och vidta åtgärder
för att åstadkomma rättelse, dels genom rådgivning, information och liknande skapa
förutsättningar för att lagstiftningens ändamål ska tillgodoses.
Miljöenhetens tillsynsarbete 2020 kommer präglas av fortsatt implementerings- och
effektiviseringsarbete med digitalt verksamhetssystem; nationell, regional och kommunal och
lokal samverkan samt fortsatt starkt fokus på förebyggande arbete, kommunikation och god
service. Vi fokuserar särskilt på små miljöfarliga verksamheter inom miljöskyddsområdet.
Nämnden har flera uppdrag som enligt lag ska handläggas på miljöenheten bl.a. oförutsedda,
inkommande ärenden vilka upptar en stor del resurser. Resterande tid prioriteras för att kunna
bedriva en så effektiv tillsyn som möjligt med de resurser nämnden har till sitt förfogande.
Prioriteringen styrs av ett flertal faktorer. Överst finner vi Agenda 2030 med de globala
hållbarhetsmålen och som tillsammans med de nationella miljömålen fungerar som
övergripande mål för allt miljöarbete. På regional nivå har Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram
prioriteringar för Skånes arbete. Dessa faktorer och kommunens lokala förutsättningar utgör en
del av grunden för vilka tillsynsområden som prioriteras.
De ekonomiska förutsättningarna medför att det endast går att prioritera vissa områden inom
nämndens tillsynsansvar på miljöbalkens område. Resursbehovet 2020 uppgår till ca 7,2 tjänster,
tillgängliga resurser uppgår till 5,3 tjänster vilket motsvarar en behovsuppfyllnad på ca 74 %.
Kontroll av Animaliska biprodukter, operativ strandskyddstillsyn samt mindre allvarliga ärenden
inom hälsoskyddsområdet (skällande hundar och kattklagomål) samt viltvård är områden
nämnden beslutar att inte prioritera. Nedskräpningsärenden och misstänkta föroreningsärenden,
vilka ofta är tids- och resurskrävande, prioriterar nämnden enbart de allvarligaste.
Konsekvensen av att prioritera vissa områden inom nämndens tillsynsansvar kan leda till
missnöje och därmed risk för sämre resultat i medborgarenkäten.
Inom livsmedelsområdet finns tillräckliga resurser för att uppfylla nämndens kontrollansvar.
Resurser finns för att täcka det totala behovet inom området uppgår till ca 1,0 tjänst.
Mer resurser krävs för att klara nämndens kontrollansvar inom de tre tillsyns- och
kontrollområdena folköl, receptfria läkemedel och rökfria miljöer för att nå upp till den kvalité
som lagstiftningen kräver. Tillsyn rökfria miljöer får inte debiteras enligt ny lag om tobak.
En tillsynsmyndighet ska ha personal med tillräcklig kompetens och erfarenhet för
tillsynsarbetet och ett medelvärde på 12,3 tjänsteår inför 2020 säkerställer detta mycket väl.
Tid är avsatt för information och rådgivning samt intern samverkan. Dock kan resursbristen
och oförutsedda inkommande ärenden påverka prioriteringen. Detta kan eventuellt leda till att
tidigare konstaterade konsekvenser som längre handläggningstider, sämre tillgänglighet samt
mindre rådgivning och service åter blir aktuellt.
Den samlade konsekvensbedömningen utifrån behovsutredningen är att nämnden med
tillgängliga resurser inte kan bedriva en verksamhet i enlighet med 26 kap. miljöbalken.
Resursbristen riskerar negativa effekter på allmänna intressen, människors hälsa och
miljön. Totalt behövs ytterligare ca 2 tjänster.
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Plan för verksamheten, behovsutredning och tillsynsplan
Miljöenhetens plan för verksamheten (VP) är ett verktyg för att planera det kommande årets
tillsyn och belysa den verksamhet som nämnden bedriver med miljöenhetens personal. Den
baseras på behovsutredningen vars syfte är att visa de åtgärder som behöver utföras i
kommunen under nästkommande år. Behovsutredningen utgår från följande faktorer:
•
•
•
•

Verksamheter i kommunen
Inkommande ärenden
Nationella och regionala samt andra samverkansprojekt
Utfall och utvärdering från tidigare års tillsyn

I VP sker en prioritering av tillsynen utifrån de resurser som miljöenheten har till förfogande.
Här beskrivs vilka områden som anses vara i störst behov av insatser, vilka mål man önskar
uppnå samt vilka metoder som kommer att användas. VP innehåller även en tillsynsplan för
verksamheten, här beskrivs tillsynen för alla områden som miljöenheten har ansvar för,
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel m.fl. och med tabeller som visar behoven inom
miljöenhetens tillsynsområden. Vidare finns också en förteckning med objekt med angivelse av
antal, intervall för tillsynsbesök, tidsåtgång per objekt och sammanställning av det totala
resursbehovet
VP kan antas av nämnden och ska fungera som grund för tillsynen under året. Beroende på
externa faktorer, som t.ex. antalet inkommande ärenden samt nya nationella, regionala och
lokala prioriteringar, kan VP komma att ändras under året. Utifrån VP, behovsutredning och
tillsynsplan för verksamheten formas individuella tillsynsplaner för samtliga medarbetare i
miljöenheten.
Länsstyrelsen i Skåne län har enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ansvar för
tillsynsvägledningen i länet. Med tillsynsvägledning avses utvärdering, uppföljning och
samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till operativa tillsynsmyndigheter. Som ett led i
tillsynsvägledningen besöker länsstyrelsen de nämnder som har tillsynsansvar enligt miljöbalken
i länets kommuner. Uppföljningen syftar till att följa upp och utvärdera enligt miljöbalken i länet
samt att vara ett stöd för kommunernas tillsynsarbete.
Behovsutredningen med prioriteringar bygger delvis på naturvårdsverkets TIM-modell (modell
för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, Naturvårdsverkets rapport 5347).

Postadress
Sjöbo Kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Ommavägen 30 Sjöbo

Telefon
0416 - 270 00

E-post
miljo@sjobo.se

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

6 (28)

Tillsynen 2020
Nämndens uppdrag och arbete under det kommande året kommer att präglas av några
övergripande projekt och förutsättningar. Åtgärder i lokal handlingsplan utgår till stor del från
kommunens nya Vision 2034. Fortsatt implementering av digitalt verksamhetssystem med
digital ärendehantering, förberedelse inför fältarbete med stöd av mobila enheter/bärbara
datorer samt påbörja införande av e-tjänster tar tid och ställer krav på organisation och
personal. Miljöenheten kommer fortsätta bidra i arbetet gällande lokalt miljömålsprogram och
framtagande av ny ÖP 2040 för Sjöbo kommun.
Miljöenheten har representant i nationellt dricksvattennätverk och i regional
dricksvattensamverkan.
Miljöenheten har utsedd tjänsteperson i arbetsgruppen för det mångåriga projektet Fokus
Vombsjön samt adjungerad tjänsteperson (ersättare vid ordinaries frånvaro) i vattenrådet för
Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Fokus Vombsjön är ett samarbete mellan Kävlingeåns
vattenråd och sydvatten för att förbättra vattenkvalitén i sjön,
Inom miljösamverkan Skånes projekt och utbildningar planerar miljöenheten delta i följande:
o Dricksvattennätverk, kontrollbytardagar.
o Små avlopp och gemensamhetsanläggningar
o Handläggning i praktiken av förorenade massor – följa projektet och ta del av förslag på
beslut och försiktighetsmått samt tydliga bedömningsgrunder som kan användas vid
tillsynen.
o Delta i kemikalienätverk - kemikaliesamverkan för kemikalieansvariga inom
tillsynsarbete och miljöstrategiskt arbete i kommun och på länsstyrelsen samt Arbetsoch Miljömedicin.
o Följa Länsstyrelsens projekt - Tillsyn av integrerat växtskydd. Minska användningen av
gifter i jordbruket.
Miljöenheten kommer även fortsätta delta i andra kommunala samverkansprojekt:
o Samsyn livsmedelskontrollen inom SÖSK
o Bly och Kadmium i dricksvatten, följa samverkansprojekt med Länsstyrelsen, SGU,
Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och vissa kommuner.
Tillsynen på miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp och förorenad mark som kan ha negativ
inverkan på vattenmiljön kommer prioriteras inom områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
Handläggares administrativa uppgifter kommer även fortsättningsvis ses över i samband med
fortsatt implementering av nytt verksamhetssystem, syftet är att handläggarnas tid ska användas
mer effektivt för tillsyn och prövning.
Arbetet med att ta fram en ännu mer miljömålsbaserad tillsynsplan fortsätter, delvis utifrån
Naturvårdsverkets TIM projekt, Globala målen och nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålen
på regional nivå tillsammans med en bedömning av miljösituationen i Sjöbo kommun ska ännu
tydligare ligga till grund för kommande VP.
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Ekonomiska förutsättningar inför kommande år
Nämnden fick inget av de 840 tkr i äskade medel inför budget 2020 för att stärka tillsynsarbetet
med två tjänster som motsvarar resursbehovet. Nämnden får åter igen, inför 2021, äska medel
eller påtala behovet av två tjänster till för att klara tillsynsbehovet enligt 26 kap miljöbalken.
I december 2017 antog kommunfullmäktige nämndens förslag på ny taxemodell och timavgift
inom miljöbalkens tillsynsområden. Även nämndens förslag på reviderade taxor inom områdena
Livsmedel samt tobak, folköl och receptfria läkemedel antogs. Reviderade taxor började gälla 1
januari 2018 med en höjning av timavgifterna på 50kr per år vilket dock inte är tillräckligt för att
motsvara kostnaderna. Arbete pågår med en översyn av timtaxorna, med förslag från nämnden i
oktober 2019 att höja avgifterna men KS återremitterade tillbaka. Stadsbyggnadsförvaltningen
har dessutom 2020 fått effektiviseringskrav på 200tkr vilket även påverkar miljöenhetens
verksamhet. Effektiviseringsåtgärder och ny översyn av timtaxorna pågår och nämnden
kommer på nytt föreslå KF höjningar av dessa.
De ekonomiska förutsättningarna inför 2020 medför att prioriteringar behöver göras inom
tillsynsansvaret.
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Prioritering av tillsynen
Nämnden har flera uppdrag som enligt lag ska handläggas på miljöenheten. Detta innefattar
bl.a. oförutsedda, inkommande ärenden såsom anmälningar av nya verksamheter och klagomål.
Dessa ärenden upptar en stor del av miljöenhetens resurser. Resterande tid prioriteras för att
kunna bedriva en så effektiv tillsyn som möjligt med de resurser nämnden har till sitt
förfogande.
Nämndens prioriteringar styrs av ett flertal faktorer. Överst finner vi de 17 globala målen för
hållbar utveckling som antogs av världens ledare i slutet av september 2015, och ska gälla fram
till 2030. Näst överst finner vi de nationella miljökvalitetsmålen som har antagits av Sveriges
riksdag och fungerar som övergripande mål för allt miljöarbete. På regional nivå har
Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram prioriteringar för Skånes arbete. Dessa faktorer och
kommunens lokala förutsättningar utgör en del av grunden för vilka områden som nämnden
väljer att prioritera i sin tillsyn.
Globala målen - Agenda 2030 för hållbar utveckling
FN:s generalförsamling antog den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling
hösten 2015. Den innebär att alla medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och
169 delmål varav vissa har direkt bäring på nämndens miljöarbete. Inom tillsynsarbetet kan t.ex.
nämnas; mål 2 - främja ett hållbart jordbruk, mål 3 – säkerställa hälsosamma liv, mål 6 – hållbar
förvaltning av vatten och sanitet, minimera utsläpp av farliga kemikalier, mål 7 – öka andel
förnybar energi och energieffektivitet, mål 9 – hållbar industri, mål 12 – miljövänlig hantering av
kemikalier och avfall, minska utsläpp, mål 14 – minska och förebygga föroreningar och
näringsämne till havet. https://www.globalamalen.se/
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Nationella miljökvalitetsmålen
Allt arbete som utförs av nämnden syftar till att uppfylla generationsmålet och de nationella
miljökvalitetsmålen. Det fjortonde miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” är borttaget då det inte är
aktuellt i Skåne. https://sverigesmiljomal.se/

Skånes prioriteringar
Länsstyrelsen i Skåne län är ansvarig för att anpassa de nationella miljömålen till de regionala
förhållanden som råder i Skåne. I april 2016 togs beslut om gällande åtgärdsprogram 2016-2020
för att öka förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen. www.skanskaatgarderformiljomalen.se
Åtgärdsprogrammet utgår från det tidigare programmet som antogs 2012 och som efter
revidering nu sträcker sig fram till år 2020. I programmet redovisas 77 prioriterade åtgärder för
att möta de gemensamma utmaningar vi ser för en hållbar utveckling i länet.
Följande fem utmaningar anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne.
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I bilagan ”Prioritering” presenteras prioriteringar inom miljöbalkens tillsynsområden utifrån
miljömål, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer mer övergripande i tabellform.
Nämndens prioriteringar
Nämndens fokus av tillsynen som utövas av miljöenheten är utöver den politiska styrningen
beroende av ett flertal faktorer. De mest påtagliga är lagstiftningen och det tillsynsansvar som
åligger nämnden. Länsstyrelsens prioriteringar är också grundläggande för nämndens val av
fokus på tillsynen. Sedan tillkommer kommunöverskridande regionala projekt som t.ex.
Miljösamverkan Skåne, Nationella projekt och ibland även EU-projekt.
Samverkansprojekt är oftast mindre tidskrävande än egeninitierade projekt och har stor
genomslagskraft. Denna typ av projekt prioriteras ofta eftersom det är ett effektivt sätt att
bedriva tillsyn. De bidrar även till att skapa en samsyn mellan de olika kommunerna och öka de
enskilda handläggarnas kompetens. För verksamheterna i kommunen innebär det också att
upplevda skillnader i tillsynen mellan olika delar av Skåne minimeras.
Utöver detta gör varje miljöinspektör en bedömning inom sina tillsynsområden, var de största
miljöproblemen finns samt var man kan förvänta störst effekt av åtgärder.
Denna bedömning grundar sig på handläggarens erfarenhet, praxis på området, nya
forskningsrön samt inkommande ärenden som t.ex. klagomål. Om det under föregående år har
inkommit ett flertal klagomål på en viss typ av verksamhet eller inom ett visst område i
kommunen kan det vara aktuellt att man väljer att lägga fokus på detta område.
Miljöfarliga mindre verksamheter, så kallade U-objekt (förutom lantbruk) planeras efter bransch
eller geografisk spridning (fördel om tillsynsinsatser syns på flera håll inom kommunen) eller de
som ligger inom särskilt värdefulla/känsliga områden.
Vid akuta ärenden (t.ex. anmälan om klagomål eller information från allmänheten eller
räddningstjänsten) så sker prioritering efter bedömning av risken för människors hälsa och
miljön. Likaså prioriteras inventering av miljöfarliga verksamheter, förutom miljömål,
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram mm också utifrån bedömning av risken för människors
hälsa och miljön.
Tillsyn av fasta objekt sker också delvis enligt den prioritering som utgår från den riskbaserade
taxan för tillsyn enligt miljöbalken. Flera objekt betalar varje år en fast avgift för tillsynen,
nämnden har därmed förbundit sig att utföra den tillsyn på ett objekt som verksamhetsutövaren
betalar för. I denna avgift räknas all tid som förväntas krävas av ett objekt, allt ifrån besök på
plats till handläggning av inspektionsrapporter och miljörapporter och anmälan om mindre
ändringar i verksamheten om inget annat sägs enligt taxan. Den avgift som ett livsmedelsobjekt
ska betala i kontrollavgift baseras på föreskrifter från Livsmedelsverket.
Tillsynsområden
Nämndens tillsynsområden illustreras i tabellerna nedan sid 11-12.
Miljöskydd
Miljötillsyn sker på industrier och miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Syftet med
tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft från dessa
verksamheter, samt att hanteringen av kemikalier och farligt avfall ska ske på ett godtagbart sätt.
I samband med inspektioner på verksamheterna sker även genomgång av utrustning för rening,
egenkontroll liksom eventuell störning till omgivningen i form av buller, lukt och damm m.m. I
miljöbalken regleras vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga.
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Deponier och bensinstationer är exempel på anläggningar där föroreningar i mark ofta
förekommer. Många ämnen är långlivade och kan ge negativa konsekvenser för människor samt
växt- och djurliv.
Miljötillsyn av de areella näringarna innebär bl.a. kontroll av hantering och förvaring av kemiska
bekämpningsmedel, avfall, cisterner, växtnäring samt vinterbevuxen mark. All verksamhet inom
miljötillsynen kan inte planeras. Inom vissa ämnesområden styrs den dagliga verksamheten i
hög grad av antalet inkommande ärenden. Inom andra ämnesområden kan tillsynen bedrivas
mer planerat. Ämnesområden med många inkommande ärenden är enskilda avlopp,
värmepumpar, PCB och köldmedier. I arbetsuppgifterna ingår också samverkan kring
detaljplaner och byggärenden som hanteras inom samma nämnd.

Miljöfarliga

Förorenade områden

verksamheter

Kemisk industri,

MFV - Lantbruk

kemiska produkter

Fordonsbranschen

Förorenad mark

Grafik och foto

Jordbruk

Byggbranschen

Förorenade byggnader

Köldmedier

Hästgårdar

Anläggningsbranschen

Deponier

Cisterner

Slam

Åkerier

Återvinningscentral

Detaljhandel

Växthus

Infrastruktur

Avfallsärenden

Maskinstationer

PCB

Verkstadsindustri

Mellanlagring

Avloppsreningsverk

Olje- och kemikalieolyckor

Plantskola/skogsvård
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel
Golfbana

Mellanlagring
Sorteringsanläggning
Enskilda avlopp
Värmepump
Täkter
Vindkraft
Motor- och skjutbanor
Energiproduktion
Tandläkare
Livsmedelsindustri
Dagvatten

Hälsoskydd
Tillsynen inom hälsoskyddsområdet grundar sig på att människors hälsa inte ska påverkas
negativt. Hälsoskyddstillsynen omfattar ett brett arbetsområde som rör allt från inomhusmiljön,
som t.ex. buller, fukt, lukt, radon och mögel, till badvattenkvalitet, hygieniska lokaler och
hållande av djur inom detaljplanelagt område.
Kemikalie-, avfalls- och energifrågor hanteras också vid tillsyn på de verksamheter som hamnar
inom hälsoskyddsområdet. I arbetsuppgifterna ingår förutom tillsyn även granskning av
bygglovsärenden och detaljplaner samt remisser om offentlig tillställning från
familjeförvaltningen och polisen. Hälsoskyddsarbetet är till stora delar händelsestyrt.
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Inkommande ärenden i form av anmälningar, ansökningar, remisser och klagomål tar en stor
del av handläggarnas tid i anspråk. Ambitionen är att ge stöd och information så långt som
möjligt i enlighet med gällande lagstiftning och tillgängliga resurser.
Bostäder

Offentliga lokaler

Hygienlokaler

Strålning

Inomhusmiljö

Förskolor/Grundskolor

Tatuerare

Radon

Fastighetsägare

Hotell, campingar

Akupunktur

Solarier

Vedeldning

Bed & Breakfast

Massörer

Elektromagnetisk strålning

Information/utbildning

Idrottsanläggningar

Fotvård

Naturlig bakgrundsstrålning

Egenkontroll

Samlingslokaler

Hudvård

Nöjeslokaler

Frisörer

Fritidsverksamhet

Håltagning

Strand/bassängbad
Vårdlokaler

Livsmedel
Offentlig kontroll av att livsmedelslagstiftningen följs i alla led utförs genom kontroll, revision
och provtagning. I kontrollen ingår också operativa mål för livsmedelskontrollen som finns i
den nationella kontrollplanen. De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat
och dricksvatten och utgår från effektmål inom fyra fokusområden – säkert dricksvatten,
mikrobiologiska risker, kemiska risker och säkerställa information i livsmedelskedjan.
Kontrollen som utförs ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, oanmäld och utföras regelbundet.
Revisionen då egenkontrollprogrammet gås igenom mer i detalj är föranmäld.
Kontrollfrekvensen ska stå i proportion till riskerna i aktuell verksamhet med hänsyn tagen till
resultaten från tidigare kontroller. Resultat från kontrollerna och erfarenheter från övervakning
och kartläggningar utgör underlag för att kunna riskbasera kontrollen. Särskilda kontroller
utförs vid misstanke om bristande efterlevnad. Kontroller kan även utföras slumpmässigt utan
någon misstanke om brister.
Dricksvatten, både kommunalt och enskilt, utgör en del av livsmedelskontrollen. Nämnden
tillhandahåller rådgivning samt möjlighet till inlämnad och bekostnad av vattenprover för
familjer med spädbarn. Kemikalie-, avfalls- och energifrågor hanteras också ur ett
miljöbalksperspektiv i viss mån vid tillsyn på de verksamheter som hamnar inom
livsmedelsområdet.
Livsmedelsanläggningar
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Lager

Choklad & konfektyr

Café

Matimportör

Gårdsbutik

Kiosk

Matmäklare

Hälsokostbutik

Bageri

Bed & Breakfast

Apotek

Konditori

Mobil anläggning

Distributionsanläggning vatten

Frukt och grönsakshandlare

Distributör, Kylbil

Vattenverk

Fiskberedning

Förpackning av livsmedel
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Resurser
Beräkning av resurser
En heltidsanställd i Sjöbo kommun har en teoretisk faktisk arbetstid på omkring 1800 timmar
per år när den lagstadgade semestern och genomsnittligt antal heldagar är borträknade. När
egen och gemensam tid räknats bort så kvarstår 1200 timmar till planerad, händelsestyrd tillsyn
och kontroll samt tillsynsrelaterat arbete. I arbetet med behovsutredningen har arbetstidens
fördelning schematisk beräknats enligt följande:

Typ av tid

Kommentar

Antal timmar/år

Faktisk arbetstid
Egen och gemensam

Lagstadgad semester borträknad och helgdagar
Sjukdom, VAB, tjänstledighet, friskvård mm
Kompetensutveckling
Externt och internt samarbete, APT, miljömöte,
facklig tid, nätverksträffar, externa projekt mm
Verksamhetsplanering, uppföljning,
internkontroll, medarbetarsamtal mm
Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete,
hemsida mm
Tillsyn enligt tillsynsplan
Fasta årliga avgifter alt. timavgifter
Restid
Uppföljande tillsyn/kontroll
Klagomål
Inkommande ärenden

1800
600

Planerad tillsyn/kontroll

Händelsestyrt arbete

600

600

Ca 400 timmar som det till viss del finns möjlighet att
debitera, kan inte förutses vid årsplanering

Tillsynsrelaterat arbete

Remisser
Informationssökning, nyhetsbevakning,
inläsning ny lagstiftning, vägledningar mm
Rådgivning och service
Administration, registerhållning mm
Ca 200 timmar som det inte finns möjlighet att
debitera, kan inte förutses vid årsplanering

Miljöbalken – behov av tillsynsresurser 2020 - 2022
En tillsynsmyndighet ska avsätta resurser som i tillräcklig grad svara mot behovet av tillsyn.
Nämnden behöver totalt ca 9000 timmar under 2020 för tillsyn enligt miljöbalken om hela
tillsynsuppdraget ska kunna genomföras. Behovet motsvarar ca 7,2 årsarbetskrafter fördelat på
de olika områdena inom miljö- och hälsoskydd.
För beräkning av både tillgängliga resurser och behov har 1200 timmar tillgänglig tid för
tillsyn/kontroll, händelsestyrt och tillsynsrelaterat arbete använts.
Miljöenheten har idag 5,3 årsarbetskrafter för att utföra arbetet inom miljöbalkens område och
animaliska biprodukter, vilket motsvarar en behovsuppfyllnad på 74 %. För att klara det ansvar
som nämnden har som tillsynsmyndighet så behövs ytterligare minst 2 årsarbetskrafter.
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Tillsynsområde - miljöbalken
År
Miljöskydd
Hälsoskydd
Enskilda avlopp, vattenvård
Naturvård
Summa årsarbetskrafter

Befintlig personal
inför 2020,
årsarbetskrafter

Resursbehov

5,3

2020
4,56
0,94
1,02
0,21
6,72

2021
5
1
1,1
0,3
7,4

2022
5
1
1,1
0,3
7,4

Summa årsarbetskrafter

0
0
0

0,5
0
0,5

0,5
0,1
0,6

0,5
0,1
0,6

Summa årsarbetskrafter

5,3

7,22

8

8

Område med egen
lagstiftning
Animaliska biprodukter

Sprängämnesprekursorer

Prioritering av befintliga resurser
Naturvårdstillsyn infördes som nytt kontrollområde from 2012 års tillsynsplan och resurser för
ansökan om strandskyddsdispens har avsatts varje år. Då resurser saknas har inte tillsyn av
strandskyddsområde eller naturvårdsområde påbörjats än. Resurser avsattes klagomål from 2017
då vi de senaste åren haft några enstaka anmälningar. Övergripande plan för
strandskyddstillsynen togs fram under 2017 inför äskande av medel till tjänst vilket ännu inte
beviljats. Medel kommer äskas igen med målet att tillsynsplan/metodik tas fram under 2020 så
operativ tillsyn kan inledas from 2021.
Åtgärder vidtogs under 2015 för att effektivisera tillsynen och handläggningen inom området
enskilda avlopp. Prioriteringsordning som följer vattenförekomsternas status samt
effektiviserad handläggning ingår i handlingsplan nämnden antog 2015. Åtgärdstakten bör enligt
Havs- och vattenmyndigheten ligga på 5 %. Enligt tillsynsplanen ligger åtgärdstakten på ca 3 %
men inräknat omvandlingsområde till kommunalt avlopp överstiger troligtvis åtgärdstakten 5 %.
Resurserna kommer under 2020 (1069 h) att ligga på ungefär samma nivå som 2019 (1043 h).
Verksamhetsområdet miljöfarliga verksamheter - lantbruk är det området som får högst poäng
i den miljömålsbaserade prioriteringsmodellen. Miljö- och hälsonyttan med tillsyn inom detta
tillsynsområde är alltså mycket stor och prioriteras i hög grad.
Verksamhetsområdet miljöfarliga verksamheter får näst högst poäng i prioriteringsmodellen
och vi har många mindre verksamheter i tillsynsregistret där vi aldrig varit på inspektion. I
många fall behöver inventering/inspektion göras för att få aktuellt register och kunskap om
tillsynsbehovet. De mindre miljöfarliga verksamheterna kommer prioriteras under 2020 enligt
nämndens prioriteringsbeslut.
Två tillståndspliktiga verksamheter som berörs av IED begärde nämnden att Länsstyrelsen
återkallar eftersom det inte är effektivt att upprätthålla kunskap om IED för endast två
verksamheter. Dessutom har ägarbyte skett för den ena till verksamhetsutövare som har
verksamheter inom flera olika kommuner vilka Länsstyrelsen har ansvar för. Länsstyrelsen
beslutade att återkalla och tar över tillsynsansvaret för dessa IED anläggningarna från och med
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januari 2020. För kvarvarande sex tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som Länsstyrelsen
överlåtit tillsynsansvaret till nämnden avsätts tillräckligt med resurser. De tillståndspliktiga
objekten återfinns inom tillsynsområdena lantbruk och täkter.
Förorenade område har under de sista åren ökat i antal. En av anledningar är att vi 2014 fick
sammanställning från Länsstyrelsens inventering. Förorenade område är ett av de områden
som får höga poäng i den miljömålsbaserade prioriteringsmodellen. Särskild fokus ägnades åt
detta område 2016 då alla objekt riskbedömdes och en flerårig prioriteringsplan togs fram.
Arbetet fortsätter framöver enligt denna plan och antal planerade tillsynstimmar ligger kvar på
ungefär samma nivå 2020 som tidigare år.
Animaliska biprodukter omfattas av egen lagstiftning och på detta område har vi i dagsläget
inga resurser avsatta trots tillsynsansvar. Några få objekt kontrolleras dock i samband med
miljöbalkstillsynen inom lantbruk samt begränsad del inom livsmedelskontrollen men kraven på
tillsyn enligt denna separata lagstiftning uppskattas resursmässigt till ca 600 timmar.
Livsmedelstillsynen påverkas också mer. Oklart när resurser för detta kan avsättas. Tydligare
vägledning från nationellt håll inväntas. Behovet beskrivs inför äskande av medel till ny tjänst.
Sprängämnesprekursorer är också en egen lagstiftning tillsynen resursmässigt uppskattas till
ca 100 timmar. Detta område anser miljöenheten bättre hör hemma hos räddningstjänsten där
det finns en koppling till deras tillsynsansvar gällande explosiva varor med krav på årlig tillsyn.
Räddningstjänsten innehar kompetens på området vilket inte miljöenheten har. I fråga om
tillsynsansvar delar inte räddningstjänsten (SÖRF) miljöenhetens bedömning. Nämnden
inväntar beslut från KF (revidering av reglemente) i frågan om tillsynsansvaret.
Nämnden gavs möjlighet att påverka prioriteringen, SBN 120/2019
Nämnden ges årligen möjlighet att påverka prioriteringen av miljöenhetens verksamhet. I
november 2019, då framtagande av VP med behovsutredning och tillsynsplan var i full gång
och förutsättningarna kända, gavs nämnden möjlighet att påverka prioriteringen.
Tidvis hög arbetsbelastning och resursbrist har varit vardag på miljöenheten under de senaste
åren. Med fortsatt rådande ekonomiska förutsättningar kan nämnden inte heller 2020 klara sitt
uppdrag.
Nämnden beslutade att miljöenheten under 2020 ska:
• Fokusera på små miljöfarliga verksamheter.
• Avsätta tid för fortsatt implementering av verksamhetssystemet Castor.
• Fortsätta att enbart fokusera på de nedskräpningsärenden och misstänkta föroreningsärenden
som bedöms vara av allvarligare karaktär.
• Fortsätta att enbart fokusera på det nödvändigaste inom tillsynsområdena Folköl och
Receptfria Läkemedel samt rökfria miljöer (tobak).
• Fortsätta att inte fokusera på:
o Operativ strandskyddstillsyn eller animaliska biprodukter.
o Ärenden som bedöms mindre allvarliga ärenden inom hälsoskyddsområdet (skällande
hundar och kattklagomål) samt inom viltvårdsområdet.
VP med behovsutredning och tillsynsplan följer nämndens beslut så långt det är möjligt med
hänsyn till lagstiftningens krav.
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Livsmedel
Kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som krävs för att utföra kontroll
och tillsyn så att lagstiftningen efterlevs inom alla led i livsmedelskedjan. Inom livsmedelslagens
område visar behovsutredningen att nämnden har tillräckliga resurser för att bedriva den tillsyn
och kontroll som ligger inom nämndens ansvarsområde. Resurser som krävs för att täcka
behovet 2020 inom området, 188 livsmedelsanläggningar, uppgår till ca 1,0 tjänst. Framöver
kommer även Animaliska biprodukter leda till ett ökat resursbehov inom livsmedelsområdet.
•

Trots kontrollansvar så är mycket fortfarande oklart därför läggs enbart begränsade
resurser animaliska biprodukter inom livsmedelsområdet under 2020. Tydligare
nationell vägledning inväntas.

Folköl, receptfria läkemedel och rökfria miljöer
Tillsynsmyndigheten når inte riktigt upp till den kompetens och resurser som krävs för att
utföra kontroll och tillsyn så att gällande lagstiftningen följs. Områdena är inte självklart en
naturlig del under miljö- och hälsa eller livsmedel och vilken nämnd som har tillsynsansvaret ser
olika ut i olika kommuner runt om i landet. Enligt lagen om tobak och liknande produkter som
började gälla juli 2019 får man inte debitera tillsyn av rökfria miljöer vilket nämnden måste ha i
beaktning vid prioritering. Omfattningen av rökfria miljöer har också ökat med den nya
lagstiftningen och därför är resursbehovet svårt att uppskatta. Kostnadstäckningen för de tre
områdena är dålig, resurstilldelningen låg och därför prioriteras utbildning inom områdena lägre
än inom övrig myndighetsutövning.
Prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (förutom rökfria miljöer)
lyder inte under nämnden utan utförs av Ystad-Österlenregionens miljöförbund genom avtal
med kommunstyrelsen.
Antal tillsynstimmar i taxan för folköl och receptfria läkemedel är för låg (politisk vilja) för att
täcka resursbehovet vilket får konsekvenser för kvalitén. Kontrollområdenas tillsynskrav är för
stora för att samordnad tillsyn med kvalité i samband med livsmedelskontrollen kan ske.
Handläggarträffar och samverkan inom de tre områdena är tidskrävande och kan inte prioriteras
då det skulle påverka övrig myndighetsutövning negativt.
Tillsynsansvaret i en liten kommun som Sjöbo är redan utan folköl, receptfria läkemedel och
rökfria miljöer svårt att greppa över p.g.a. av den stora bredden och därför också svårt att
inneha djup kunskap inom alla respektive område. Ju fler områden desto svårare och innebär
dessutom ställtid för miljöinspektören. Inom folköluppdraget är det förebyggande arbetet
viktigt, samordning med andra förvaltningar och folkhälsosamordnare krävs. För att klara det
ansvar som nämnden har som tillsynsmyndighet enligt lagstiftningen inom folköl, receptfria
läkemedel och rökfria miljöer behövs ytterligare resurser.
Område

Befintlig personal
inför 2020,
årsarbetskrafter

År
Livsmedel
Folköl, receptfria läkemedel,
rökfria miljöer
Summa Årsarbetskrafter
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Beredskap
Även om det i behovsutredningen finns vissa resurser avsatta för akuta ärenden och
smittskyddsutredningar så skulle det behövas ett visst mått av överkapacitet så att
resurskrävande incidenter kan hanteras utan att påverka planerad tillsyn och ärendehantering.
Om ett smittskyddsutbrott av större omfattning eller en kemikalieolycka inom ett
vattenskyddsområde eller längs ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag så har vi inte
tillräckliga resurser för att hantera detta utan att det påtagligt påverkar övrig
myndighetsutövning. Som exempel kan nämnas ärende gällande oljeutsläpp i Vollsjöån 2013
och avfallsbranden sommaren 2015 på Omma industriområde eller konkurshärvan i samma
avfallsföretag 2018-2019 där tid fick tas från annan debiterbar tillsyn.
Administration
Administrationen inom förvaltningen är en viktig stödfunktion för att tillsynsarbetet ska kunna
fungera optimalt. Totalt finns två administrativa årsarbetskrafter inom miljöenheten; enhetschef
och administratör.
Administratören utför arbetsuppgifter för miljöenheten på 100 % inklusive ansvar för
receptionen en dag i veckan. En administratörs årsarbetskraft som servar sex årsarbetskrafter
miljöinspektörer (8 personer) är inte mycket jämfört med andra miljökontor i Skåne där det i
genomsnitt uppskattas gå en administratör per fyra-fem miljöinspektörer. Dock finns det
ytterligare ca 0,25 årsarbetskraft administrativ personal med arbetsuppgifter knutna till
miljöenheten vilket innefattar nämndssekreterare, förvaltningsadministratör,
förvaltningsekonom, postöppning och andra förvaltningsövergripande arbetsuppgifter mm som
kommer miljöenheten till gagn.
I och med att det finns krav på myndigheten när det gäller bl.a. postöppning, tillhandahålla
allmänna handlingar, diarieföring och arkivering har verksamheten tidigare varit sårbar. Delar av
diarieföring och arkivering sköts av miljöinspektörerna vilket tar tid från deras egentliga
uppdrag. Översyn av administratörens arbetsuppgifter pågår i syfte att effektivisera
miljöenhetens arbete och få till rutiner och processer så att handläggarnas tid utnyttjas mer
effektivt för handläggning och inte mer administration än nödvändigt.
Nytt verksamhetssystemet installerades december 2018 med digital ärendehantering och
möjlighet till e-tjänster. Att lära sig ett nytt verksamhetssystem tar tid och ställer krav på
organisationen och personalen. Under 2019 gick mycket tid åt det nya verksamhetssystemet, nya
rutiner, mallar, synkronisering och gemensam struktur mm och de små effektiviseringar som
systemet möjliggjorde åts med råge upp. Initialt krävs mycket resurser och tid, t.ex. för att få etjänster på plats, men på sikt kommer det bli effektivare för administratörer och handläggare,
dock tror vi inte de kommer under 2020. Det kommer gå åt tid 2020 för fortsatt
implementering av verksamhetssystemet och processkartläggning inför uppstart av e-tjänster
(2021?). Hänsyn till detta tas i TP.
Finansiering och taxor
Miljöenhetens verksamhet ska finansieras till viss del av avgifter, för 2020 är budgeterad
kostnadstäckning (självfinansieringsgrad) ca 34,1 % efter höjning av timavgifter enligt gällande
taxor (jmf 2019 då budgeterad kostnadstäckning var 35,1 % efter uppdaterade taxor och
timavgifterna höjda). Resterande del är skattemedel. Utfall kostnadstäckning 2019 blev 38,7 %.
Självfinansieringsgrad räknas fram genom att tillsynsintäkter delas med bruttokostnader vilka är
inklusive OH-kostnader. Bruttokostnaderna är samma som tas fram för SKR:s mallar för
handläggningskostnad per timme.
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För att klara myndighetens uppdrag enligt miljöbalken, animaliska biprodukter, folköl och
receptfria läkemedel samt rökfria miljöer behövs mer resurser.
I och med kommunens ekonomiska styrprinciper kan nämnden dock inte räkna med att få mer
skattemedel under kommande år. Det innebär att verksamheten till ännu större del måste
finansieras av avgifter, vilket är förenligt med lagstiftningen.
Då avgifterna kommer att vara avgörande för resultatet inom nämndens ansvarsområde så är
det av vikt att timavgiften speglar verksamhetens verkliga kostnader för myndighetsutövningen.
En översyn av taxorna inom miljöenhetens verksamhetsområde (miljöbalken, livsmedelslagen,
folköl och receptfria läkemedel) gjordes 2017 och nya timavgifter togs fram enligt SKR:s mallar
som speglar verkliga handläggningskostnader per timme. Nämnden (och KF) beslutade dock att
timavgifterna ska höjas successivt under några år. Taxorna börjar gälla januari 2018.
Samtliga taxor har prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tar hänsyn till årliga
lönehöjningar men nämnden beslutade att indexuppräkningen ska dröja tills året efter att
höjningarna är genomförda. När det gäller taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område och taxan för tillsyn avseende TFR, beslutades att timavgiften per år ska höjas med 50kr
under tre år så att den år 2020 når upp till timavgiften enligt SKR:s mall (2017 års kostnader)
och först 2021 ska avgiften räknas upp enligt index med basår 2020. För taxan gällande offentlig
kontroll av livsmedel beslutades att höja timavgiften per år med 50kr under två år så att den år
2019 når upp till timavgiften enligt SKR:s mall (2017 års kostnader) och först 2020 ska avgiften
räknas upp enligt index med basår 2019.
Det innebär således att avgifterna släpar efter några år och kommer inte spegla de verkliga
kostnaderna när höjningarna är genomförda. Därför gjorde förvaltningen 2019 på uppdrag av
nämnden en ny översyn av kostnadstäckningen inom miljöenhetens verksamhetsområde
(miljöbalken, livsmedelslagen och TFR). I samband med översynen togs nya timavgifter för
samtliga taxor fram enligt SKR:s beräkningsverktyg som speglar verkliga
handläggningskostnader per timme. Nämnden beslutade om höjning enligt framräknade
timavgifter och föreslog KF att anta dessa. Dock kom ärendena inte längre än till KS som ansåg
att höjningarna var för stora och återemitterade taxeärendena tillbaka med uppdraget att se över
timtaxorna för att få till en sänkning genom ändrat arbetssätt eller annan typ av effektivisering.
Utredning pågår angående ändrat arbetssätt och effektiviseringsåtgärder samt vilka eventuella
risker och konsekvenser detta kan få. I samband med åtgärder görs en ny översyn av timavgifter
och taxeärendena kommer på nytt skickat till KF.
Då timavgiften inte speglar de verkliga kostnaderna blir konsekvensen att resurser måste tas
från den skattefinansierade delen för att upprätthålla en likvärdig, objektiv och god kvalitativ
operativ tillsyn och kontroll enligt lagstiftningens krav gällande den årsavgiftsbaserade tillsynen.
Inom tillsynsplanen beräknas den skattefinansierade tiden för verksamheter, med årlig avgift,
uppgå till minst 100h. Timmar som annars kunde läggas på ökad service som
rådgivning/information eller på timdebiterbar tillsyn som genererar intäkter.
Överenskommelse om samarbete
Sedan 2014 finns avtal mellan nämnden och direktionen i Ystad- Österlen miljöförbund och
mellan nämnden och motsvarande nämnder i Eslöv, Höör och Hörby kommuner.
Överenskommelserna innebär att parterna biträder varandra med utförande av tillsyn enligt
miljöbalken och offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen. Detta skapar goda förutsättningar för
att utnyttja resurser och kompetens effektivt.
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Kompetens och erfarenhet
En tillsynsmyndighet ska ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Ingen
tillsvidareanställd har slutat sedan 2009 vilket borgar för god erfarenhet. Endast tillfällig
personalomsättning i form av vikarier med anledning av tjänstledighet/föräldraledighet har
förekommit. Inspektörerna har minst tre års högskoleutbildning som är relevant för att kunna
utföra och vidareutveckla arbetet. Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande i
Miljösamverkan Skånes projekt, seminarier och utbildningsdagar, genom deltagande i
Länsstyrelsens tillsynsvägledning (handläggarträffar, seminarium och utbildningar), genom
deltagande Livsmedelsverkets, Naturvårdsverkets, kemikalieinspektionens, Socialstyrelsen eller
andra centrala myndigheters tillsynsvägledningar (seminarium och utbildningar) eller nationella
projekt. Miljöenheten deltar ibland även i EU-projekt. Kompetensutveckling sker även externt i
samverkan med andra kommuner, handläggarträffar och gemensamma utbildningsinsatser samt
intern på kontoret och genom internt anordnad utbildning. Kompetensutvecklingsplan där alla
medarbetare ingår tas fram årligen.
Inför 2020 är medelvärdet för tillsynspersonalens tjänsteår 12,3 år. Hänsyn är tagen till längre
tjänstledighet/föräldraledighet. När det gäller ”smalare” tillsynsområde där vi har få objekt
fortsätter vi verka för ökad samverkan med andra miljökontor kring kompetens och
utbildningsinsatser. Administratör och tillfälliga vikariat är inte medräknade.
Kompetens och erfarenhet
År
2016
Tjänsteår
8,4
(medelvärde)

2017
9,4

2018
10,3

2019
11,3

2020
12,3

2021
> 12,3

2022
> 12,3

Kompetens finns för de tillståndspliktiga verksamheter, inom områdena lantbruk och täkter, där
Länsstyrelsen överlåtit tillsynen till nämnden.
Ytterligare krav, förväntningar, prioriteringar
Miljökvalitetsnormer för vatten – åtgärdsprogram
För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås krävs att myndigheter och kommuner har
vidtagit de åtgärder som behövs enligt fastställt åtgärdsprogram 2016-2021. Kommunens
skyldighet regleras genom miljöbalkens 5 kapitel som behandlar miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsförvaltning, föreskrifter om miljökvalitet samt åtgärdsprogram. Kommuner inom sina
ansvarsområden är således skyldiga att vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram som
behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.
Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2021, eller
senast till år 2027. God status innebär god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och
kustvatten. För grundvatten innebär det, förutom god vattenkemisk status även god kvantitativ
status. Åtgärderna är antingen kontinuerliga eller engångsinsatser. I flera fall innebär de krav på
utredningar som ska leda till faktiska åtgärder i vattenförekomster. De faktiska åtgärderna ska leda
till att miljökvalitetsnormerna uppnås senast det år som är angivet i beslutet (2021 eller 2027).
Följande åtgärdsprogram gäller kommunerna:
1. Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden,
avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
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Från 2014 blev förorenade område ett eget delområde inom miljöfarlig verksamhet
och mer resurser tilldelades. Från och med tillsynsplan 2014 prioriteras även andra
miljöfarliga verksamheter som kan ha negativ påverkan på vattenmiljön inom
avrinningsområde med klassning dålig status. Därefter följer i prioriteringsordning
avrinningsområden med klassning otillfredsställande och måttlig status.
2. kommunerna ska bedriva tillsyn så att
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
b) tillförsel av växtskyddsmedel minskar
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan
följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att den för berörda verksamheter
ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Tillsynen ingår i delområdet lantbruk inom miljöfarliga verksamheter som får högst
poäng i den miljömålsbaserade prioriteringsmodellen. Tillsynsområdet prioriteras.
3. Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för
att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från
a) avloppsledningsnät
b) avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Tillsynsobjekten ingår bland C- och U-objekt inom miljöfarliga verksamheter
4. Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:
a) att ställa krav på begränsande utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Tillsynen ingår i delområdet enskilda avlopp, vattenvård inom miljöfarlig verksamhet.
Med anledning av aktuell status och risk för att god status inte kan uppnås på lång sikt
för kommunens avrinningsområden har nämnden beslutat om en policy där hög nivå
ska gälla inom hela kommunen. Inspektörerna inom andra områden hjälper till med
inventering och kontroll så att uppgifterna i avloppsregistret stämmer.
Prioriteringsordning som följer vattenförekomsternas status samt effektiviserad
handläggning ingår i handlingsplan som nämnden antog 2015. Handläggningen kan
effektiviseras ytterligare med bl.a. revidering av handlingsplan med anledning av nytt
GIS stöd för prövning och tillsyn av enskilda avlopp (bl.a. hänsyn till infiltrationstider)
samt bredare informationsinsatser till kommuninvånare.
5. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn,
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättas före miljöbalkens införande och vid
behöv revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt
skydd uppnås,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
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d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
De icke kommunala grundvattentäkterna ingår i tillsynsområdet hälsoskydd.
Resursbrist i kombination med att vi prioriterar de kommunala först har medfört att vi
inte avsatt timmar än. Oklart i dagsläget när resurser kan avsättas utöver tillsynen enligt
Livsmedelslagstiftningen där de redan ingår. Åtgärdspunkten riktar sig också till
strategienheten och tekniska förvaltningens VA-enhet.
6. Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt planoch bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Miljöenheten kommer vara delaktig, efter behov av strategienheten, i genomförandet av
översikts- och detaljplanering samt prövning enligt PBL.
7. Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan
med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets
fastställande.
Tidigare påbörjade arbete med vattenförsörjningsplan och förvaltningsövergripande
vattenstrategiskt dokument ingår numera i VA-plan som VA-enheten arbetat fram.
VA-planen är viktig för nämnden och därför avsattes skattefinansierad tid och
miljöenheten var representerad i arbetsgruppen och har bidragit med material.
VA-planen blev klar under 2016 och antogs av kommunfullmäktige 2017. Miljöenheten
fortsätter att följa upp och bevaka VA-planen samt fortsätter dialogen med VA-enheten.
8. Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med
avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Miljöenheten kommer vara delaktig i framtagandet av dagvattenplan som antagligen
kommer att bli ett tillägg till VA-planen och ska tas fram av VA-enheten. Dialog är
påbörjad med VA-enheten.
I Sjöbo kommun finns 18 tätorter eller sammanhängande områden med detaljplanelagd mark.
Enligt miljöbalken 9 kap. 2§ utgör vatten, som avleds för sådan avvattning av mark inom
detaljplan som inte görs för en viss fastighet eller vissa fastigheters räkning, avloppsvatten.
Tillsynsmyndighet är nämnden och enligt Länsstyrelsen bör det prioriteras insatser inom detta
område. Denna typ av avloppsvatten har både vad avser flöde och föroreningsinnehåll stor
påverkan på våra vattenförekomster.
Dagvatten lades till from tillsynsplan 2012 och ingår from VP 2014 inom området
Enskilda, avlopp, vattenvård. Lika mycket resurser tilldelas inom området under 2020
som de senaste åren för att om möjligt upprepa ett lyckat internt projekt som omfattade
tillsyn av små miljöfarliga verksamheter inom ett geografiskt avgränsat område med
närhet till ytvatten. Fokus kommer även i år främst vara på utsläpp till ytvatten men
också kemikaliehantering och avfallshantering.
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Rådgivning och service
Rådgivning och service och information och liknade verksamhet riktad till verksamhetsutövare
eller allmänheten behövs för att skapa förutsättningar för att miljöbalkens och livsmedelslagens
ändamål ska kunna följas. Nämnden vill fortsatt satsa på god kommunikation och gott
bemötande, korta handläggningstider samt förebyggande arbete i form av ”fruktbara dialoger”
genom förvaltningens serviceåtagande.
Rådgivning och service per kontrollområde, resurser i timmar per år.
Resursbehov genomsnittligt per år
2017
2018
2019
2020
MFV, B-, C- och U-objekt,
värmepumpar
MFV - Lantbruk, B-, Coch U-objekt
MFV – Förorenade
områden
Kemiska produkter och
biotekniska organismer
Avfall/Producentansvar
MFV – Enskilda avlopp,
Vattenvård

24

17

25

24

24

24

Resursbehov
50

140

140

120

120

120

130

150

42

15

15

15

15

25

50

41

41

25

25

50

50

100

30
270

30
275

20
268

15
261

20
270

40
270

100
300

Hälsoskydd
Naturvårdstillsyn

60
4

60
4

60
4

60
4

60
40

60
40

100
50

Livsmedelstillsyn
Försäljning folköl,
receptfria läkemedel samt
Rökfria miljöer
Övergripande

80
10

80
10

74
8

74
8

80
10

80
10

100
100

212

203

203

208

200

200

200

913

875

850

814

889

929

1300

Summa

2021

2022

Tidsregistrering av all arbetat tid utfördes 2012 och 2013. Särskild uppföljning av nedlagd
information/rådgivning gjordes inom enskilda avlopp 2014. Utfallet från tidsregistrering samt
samlade erfarenheter ligger till grund för kommande tillsynsplaner. Handläggare och
administratör har också börjat tidregistrera mer poster i det nya verksamhetssystemet from 2019
för att på så sätt få bättre underlag för kommande års planering.
Rådgivning och information är en mycket viktig del av myndighetsarbetet för att förebygga
framtida tillsynsbehov. Här ingår telefonsamtal, svara på e-post och information till hemsidan
mm. Rådgivnings- och informationsarbetet har förvisso effektiviserats de senaste åren men
troligtvis är behovet större.
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Utbildning
En tillsynsmyndighet ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att utföra sitt uppdrag.
Löpande kompetensutveckling inom uppdragets olika specifika verksamhetsområde och
övergripande lagstiftning är därför särskilt viktig.
Kommunikation och möten med människor är vardag inom miljöenheten och konsten att
förmedla ett, ibland för mottagaren upplevt ”jobbigt”, budskap är mycket värdefullt. Under
flera år har utbildning inom kommunikation och bemötande prioriterats. Särskilt fokus blev det
inom ramen för projektet effektiv miljötillsyn som avslutades 2013. Därefter har olika
utbildningsinsatser inom området utförts kontinuerligt för att upprätthålla men också öka
kunskaperna. Det är viktigt att utbildningsbehovet upprätthålls och behålls på ungefär samma
nivå för att inte få negativa konsekvenser för den operativa tillsynen.
Antalet utbildningsdagar kan variera från år till år med anledning av nationella eller regionala
utbildningsinsatser, byte av verksamhetssystem etc. Deltagande i samverkansprojekt, tillsynskampanjer, handläggarträffar etc. som också ökar kompetensen tillkommer utöver tabell.
Miljöenheten utbildningsdagar per område och handläggare (ej samverkan/projekt)
År
Miljöbalken
Livsmedel
Folköl, receptfria
läkemedel, rökfria
miljöer
Övergripande
Summa

2017
5
4
1

2018
5
4
1

2019
5
4
1

2020
4
3
1

2021
5
4
1

2022
5
4
1

2
12

3
13

2
12

2
10

2
12

2
12

Tillsynsplanen 2020 - prioriteringar, strategier och konsekvenser
För att få bättre underlag till vad som ska prioriteras eller inte prioriteras har miljöinspektörerna
svarat på vilka två områden de tycker är roligast att arbeta med och vilka två områden som de
anser ger mest miljönytta och hälsonytta i förhållande till nedlagd arbetstid. Resultatet ses som
en vägledning och områdena som utmärker sig att prioritera ner är naturvård, hälsoskydd och
avfall/nedskräpning vilket delvis överensstämmer med de inför 2020 aktuella ned- och
bortprioriteringar:
•

Ärenden som bedöms mindre allvarliga ärenden inom hälsoskyddsområdet
(skällande hundar och kattklagomål) samt inom viltvårdsområdet prioriteras ner.

Konsekvensen kan bli att arga och irriterade medborgare hör av sig och klagar på kommunen.
Det går att förvänta sig att några, kanske även efter kontakt med miljöenheten och kundtjänst,
hör av sig till kommunalråd, kommundirektör, politiker, lokala tidningar m.fl. Det kan få något
negativa konsekvenser för varumärket Sjöbo kommun. Resultatet i medborgarenkäten riskerar
att bli sämre. För miljöenheten har den återkommande bortprioriteringen lett till att ca 100
timmar istället kan användas för debiterbar tillsyn inom område som har högre miljö- och
hälsonytta.
•

Enbart prioritera de nedskräpningsärenden och misstänkta
föroreningsärenden som bedöms vara av allvarligare karaktär.

Inom avfallsområdet avsätts endast tid för allvarligare anmälningar om klagomål. Det är inte
förenligt med hög miljönytta att avsätta resurser för avfalls- och nedskräpningsärenden samt
misstänkta föroreningsärenden av enklare karaktär.
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Dock ingår kontroll av avfallshantering, läckage från arbetsfordon etc. i samband med tillsyn på
miljöfarliga verksamheter. Risken är att de anmälningar miljöenheten får in som verkar vara av
enklare karaktär vid inspektion visar sig vara betydligt allvarligare. Konsekvensen kan därmed
bli att det finns risk att olägenheter för människors hälsa eller miljön missas.
•

Inom naturvård avsätts endast tid för strandskyddsdispenser, inte tillsyn.

I dagsläget finns inte tillräckligt med resurser för att prioritera tillsyn på strandskyddsområden
eller naturvård (t.ex. kommunala naturreservat som inte Länsstyrelsen har tillsynsansvar över).
Under 2012 -2019 avsattes endast 18h för eventuella ansökan om dispens för strandskydd vilket
också blir fallet 2020. Lite resurser avsätts för anmälan om klagomål eftersom vi haft några
stycken de sista åren. Resursbrist i kombination med utvärdering av ”miljönytta” gör att
området inte prioriteras. Inga resurser planeras för tillsyn 2020. En översiktlig plan för
strandskyddstillsyn togs fram under 2017 för äskande av pengar till mer resurser 2018 då en
tillsynsplan (tillsynsstrategi och tillsynsmetodik) var tänkt att tas fram så att aktiv operativ tillsyn
kunde påbörjas under 2019. Dock beviljades inte äskade medel för detta vilket medför att den
operativa tillsynen försenas. Nämnden äskade medel igen inför 2020 vilket inte beviljades.
Nämnden kommer inför budget 2021 äska medel igen och planen är att den operativa tillsynen
påbörjas 2022. Följden av nedprioriteringen blir ett ackumulerat tillsynsbehov. Det vill säga fler
kan bryta mot strandskyddet utan att det uppmärksammas av oss.
•

Prioritera icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter genom att till viss del
omfördela befintliga resurser

Verksamhetsområdet miljöfarliga verksamheter får näst högst poäng i prioriteringsmodellen och
vi har många mindre verksamheter i tillsynsregistret där vi aldrig varit på inspektion. I många
fall hade inventering/inspektion behövt göras för att uppdatera aktuellt register, få reda på om
och hur verksamheten bedrivs och hur stort tillsynsbehovet är. Ofta är kunskapen om
miljölagstiftningen och verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa låg hos dessa
miljöfarliga verksamheter. Vid tillsynsbesök konstateras ofta felaktig avfallshantering och
kemikalielagring. Även om påverkan eller risken för miljön från en verksamhet inte är så stor så
blir den totala påverkan stor då det finns ett stort antal objekt. Det finns alltid en risk att
omfördela resurser från andra områden som då blir lidande men nyttan med tillsynen på de små
icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter uppväger detta.
•

Effektivare tillsyn av enskilda avlopp

Inom enskilda avlopp så har handläggningen blivit mer komplicerad och tidskrävande. Mycket
resurser läggs på information och rådgivning till den enskilde men det är också vanligare idag
med ifrågasättande och fler ärende leder till beslut om komplettering. Hanteringen av
överklagande, yttrande till överprövande myndighet etc. kan vi inte ta betalt för. Dessutom
begär mark- och miljödomstolen att vi inför ansökan om utdömande av vite först måste ut och
inspektera för att säkerställa att åtgärder inte är vidtagna. Detta trots att ansökan inte inkommit.
Dessa inspektioner kan vi inte heller ta betalt för.
Det är dock inte aktuellt att höja ansökningsavgiften (antalet timmar) då det utslaget på en tio
års period uppskattas gå jämnt ut. Dessutom ligger antalet timmar för handläggning av ansökan
på samma nivå som i flertalet andra Skånska kommuner.
From 2014 utför vi timdebiterbar tillsyn på godkända anläggningar, de största och de som ligger
inom avrinningsområde med dålig eller otillfredsställande status prioriteras först. Om vi
behöver inventera enskilda avlopp görs denna i första hand med brev för att spara tid.
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Framtagna uppgifter inom VA-plan arbetet underlättar för enskilda avlopp med bl.a. mer riktad
tillsyn med tydligare fokus på prioriterade områden.
Nämnden beslutade 2014 att anta en policy att hög skyddsnivå gäller för alla enskilda avlopp
med anledning av avrinningsområdenas status i kommunen. Handläggningen kan effektiviseras
ytterligare med bl.a. bredare informationsinsatser. Bättre prioriteringsordning och effektivare
handläggning ingår i handlingsplan som antogs av nämnden 2015.
Både policyn och handlingsplanen har gjort handläggningen av enskilda avlopp effektivare.
Dock finns behov av revidering av dessa.
From 2015 har också inspektörerna som är ute på miljöfarliga verksamheter m.fl. hjälpt till med
inventering av avloppen, kontroll att de uppgifter vi har i avloppsregistret stämmer och om
anläggningen inte uppfyller dagens krav meddelas avloppshandläggare som skickar
informationsbrev om åtgärdskrav enligt handlingsplanen.
Som en följd av tillsynen har i princip alla enskilda avlopp någon form av (tidigare godkänd)
efterföljande rening, t.ex. direktutsläpp efter slamavskiljare eller filterbrunn/sjunkbrunn efter
slamavskiljare. Större delen av de avlopp som inte uppfyller dagens reningskrav har en äldre
infiltration eller markbädd. Det innebär lite förändringar i handläggningen av tillsynsärende
vilket medför något färre ärende som går direkt till förbud. För att effektivisera tillsynen 2020
satsas det mer på informationsbrev om åtgärdskrav. Målet är fortfarande en åtgärdstakt på 5 %
vilket motsvarar ca 100 tillstånd per år.
•

Viktigt att förvalta tillsynsplanen gällande lantbruk när vi nu är i fas

Verksamhetsområdet miljöfarliga verksamheter lantbruk får högst poäng i den
miljömålsbaserade prioriteringsmodellen. Miljö- och hälsonyttan med tillsyn inom detta
tillsynsområde är alltså mycket stor och områdets tillsynsplan med 4-årigt tillsynsintervall ska
förvaltas väl. Områdets resurser ska följa den 4-åriga planen och får inte prioriteras ner. Inför
2018 minskades den genomsnittliga tillsynstiden per objekt för mindre lantbruksobjekt från 4,5h
till 3,5h, baserat på sista årets erfarenheter, denna tid bibehålls 2020.
•

Fortsätta att enbart fokusera på det nödvändigaste inom tillsynsområdena Folköl,
Receptfria Läkemedel och rökfria miljöer.

Vi inte når upp till den kvalité som lagstiftningen kräver inom de tre tillsyns- och
kontrollområdena folköl, receptfria läkemedel och rökfria miljöer. Tillsynen sker ofta i samband
med livsmedelskontroll då det är samma försäljningsställen men tillsynskraven är för stora och
kvalitén blir lidande. Kostnadstäckningen är dålig, resurstilldelningen låg och därför prioriteras
utbildning inom områdena lägre än inom övrig myndighetsutövning. Antal tillsynstimmar i
taxan för folköl och receptfria läkemedel är för låg (politisk vilja) för att täcka resursbehovet.
Handläggarträffar och samverkan inom de tre områdena är tidskrävande och kan inte prioriteras
då det skulle påverka övrig myndighetsutövning negativt. Tillsynsansvaret i en liten kommun
som Sjöbo är redan utan folköl, receptfria läkemedel och rökfria miljöer svårt att greppa över
p.g.a. av den stora bredden och därför också svårt att inneha djup kunskap inom alla respektive
område. Ju fler områden desto svårare och innebär dessutom ställtid för miljöinspektören. Inom
framförallt tobaks- men också folköluppdraget är det förebyggande arbetet viktigt, samordning
med andra förvaltningar (fältsekreterare, skolor), myndigheter (polis, skatteverket) och
folkhälsosamordnare krävs. Flera negativa konsekvenser riskeras då förebyggande arbete
gällande folköl och rökfria miljöer uteblir vilket kan bidra till dålig folkhälsa. Sjöbo kommuns
varumärke riskerar att naggas i kanten om det framkommer att folkhälsan inte prioriteras.
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Konsekvensen av bort- och nedprioriteringar av planerad tillsyn medför att
tillsynsbehovet ackumuleras.
För att nämnden ska klara hela sitt tillsynsansvar framöver behövs mer resurser –
äskande om två tjänster men det behövs också höjning av timavgiften så den
speglar de verkliga kostnaderna, vilket är en förutsättning för att få en
kostnadstäckning i linje med lagstiftningen och riksdagens intentioner.

Arbetsmiljön
Tidigare erfarenheter gör oss bättre rustade för att möta framtidens utmaningar
Flera år med hög arbetsbelastning i kombination med organisationsförändringar och periodvis
problem med telefoner och IT har varit orsak till arbetsmiljöproblem. Utvecklingsarbete med
olika insatser och åtgärder har bedrivits från år 2012, både internt och med extern hjälp av
företagshälsovården samt utbildning inom IDI (Interpersonal Dynamics Inventory).
Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt och personalen har blivit bättre på att hantera
arbetstoppar med stress, bättre på att stötta varandra när det krisar, effektivare i sina
arbetsroller, bättre på att samarbeta med andra, gruppen samarbetar och producerar effektivare,
vilket även leder till att omgivningen blir effektivare. Kunskapen från IDI har miljökontoret
fortsatt förvalta med minst en aktivitet per år, dels på egen hand men också med extern
handledare. Sedan 2015 har också större delen av stadsbyggnadsförvaltningens personal kommit
med i IDI-arbetet och genomgått grundutbildning. Under 2018 genomfördes
grupputvecklingsinsatser kring IDI med fokus på kommunikation, dels i ledningsgrupp och
varje enhet men också genom en heldag för hela förvaltningen under 2018.
Inför 2020
Hög arbetsbelastning och resursbrist råder fortfarande på miljöenheten och hög stress
förekommer periodvis. IT-miljön har blivit lite bättre med färre och kortare avbrott men
avbrott på några timmar har ändå förekommit senaste året, nland annat med anledning av ”ITbelastningsattacker”. Miljöenheten är direkt beroende av en fungerande, stabil och tillförlitlig
IT- miljö för att tillsynsarbetet ska fungera vilket i sin tur påverkar intäkterna.
Nämnden har inte tillräckligt med resurser inför 2020 för att uppfylla det operativa
tillsynsbehovet inom miljöbalkens område och inom folköl, receptfria läkemedel eller rökfria
miljöer vilket leder till ett ackumulerat tillsynsbehov.
Konsekvenser som konstaterats under de sista åren och som eventuellt, vid toppar i
arbetsbelastningen, kan förväntas fortsätta under 2020 är längre handläggningstider, sämre
tillgänglighet samt mindre rådgivning och information. Sämre tillgänglighet och mindre
rådgivning och information kan leda till ökat tillsynsbehov på sikt.
Ny organisation med större förvaltning from 2015 har lett till mer samverkanstid och arbete
med uppdatering och revidering av rutiner, blanketter, mallar etc. Förändringsarbete och
omsättning av personal inom förvaltningen varav en del med direktpåverkan på miljöenheten,
har påverkat resursanvändningen och kommer fortsätta påverka under 2020. Hänsyn har tagits
till detta i 2020 års tillsynsplan.
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Fördelning av planerad tid per tillsyn/kontrollområde
Planerad tid nedan utgörs av planerad tillsyn/kontroll samt händelsestyrt och tillsynsrelaterat
arbete enligt arbetstidens fördelning som redovisas på sid 13.
Timmar/år
Resursbehov

2020

2021

2022

MFV, B-, C- och U-objekt,
värmepumpar
MFV - Lantbruk, B-, C- och Uobjekt
MFV – Förorenade områden
Kemiska produkter och
biotekniska organismer
Avfall/Producentansvar

1750

1423

1200

1200

-327

1500

1331

1400

1400

-169

570
450

420
243

450
350

450
400

-150
-207

400

217

300

350

-183

MFV – Enskilda avlopp,
Vattenvård
Hälsoskydd
Naturvårdstillsyn

1250

1069

1200

1250

-181

1150

909
48

900
240

900
120

-241

Livsmedelstillsyn
Försäljning (folköl, läkemedel),
Rökfria miljöer
Övergripande tillsynsrelaterat
arbete
delsumma åa
Animaliska biprodukter
Sprängämnesprekursorer

1030
150

1021
48

1000
100

1000
100

-102

1050

903

1000

950

-147

120?

0
0

600
120

600
120

-600?

Summa

10270

7359

8860

8840

-2938

8,6

6,1

7,4

7,4

250

Saknas

-202
-9

8,0
600?

årsarbetskrafter

2,0
-120?

-2,5

Uppföljning och utvärdering
En operativ tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.
Uppföljning och utvärdering görs bland annat på följande sätt. Inför ett nytt planeringsår görs
en genomgång utifrån tidigare års planering vid ett flertal planeringsmöten med samtlig personal
eller personal inom respektive verksamhetsområde. En omvärldsanalys och
verksamhetsberättelse görs varje år. En redovisning av nyckeltal görs vid nämndsammanträde i
samband med driftsuppföljning. Efter semestern görs speciell granskning om tillsynsplanen följs
och ev. behov av omprioriteringar bestäms.
Följande tillämpas:
• Behovsutredning om tillsynsbehovet tre år framåt, uppdateras årligen.
• Årligen tas övergripande VP fram och detaljerad tillsynsplan ned till handläggarnivå.
• Varje handläggare gör en lätt överskådlig årsplan efter VP.
• Från 2014 tidsregistreras klagomålsärende och andra timdebiterbara ärende samt alla
ärende inom livsmedelskontrollen noggrant.
• Vid behov tas en projektplan på årsbasis tas fram där alla handläggares deltagande i
diverse projekt överskådligt framgår.
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•

•

Aktivt arbete med målstyrning och uppföljning/omprioriteringar. Uppföljning sker
minst varje kvartal, både enskilt och i områdesgrupp. Särskild uppföljning som ligger
till grund för ev. omprioriteringar under hösten sker med respektive handläggare
efter halvårsskiftet och när semestrar är avslutade.
Senast oktober påbörjas behovsutredning, tillsynsplan och VP för nästkommande
år, nämnden bör fatta beslut senast i januari. Till grund ligger omvärldsanalys,
dokumenterad tidsregistrering, tidigare års planering och utfallet tillsynsplan och VP,
projektplan, årsplaner, anteckningar från uppföljningssamtal och uppföljningsmöte.

Samlad konsekvensanalys
• Bedömningen är att nämnden med tillgängliga resurser inte klarar
bedriva en verksamhet i enlighet med 26 kap. miljöbalken.
• Resursbristen riskerar negativa effekter på allmänna intressen,
människors hälsa och miljön.

Bilaga:
Prioritering inom miljöbalkens tillsynsområde utifrån miljömål och miljökvalitetsnormer – tabell
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1.

Inledning

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i
Europaparlamentets och Rådets förordning EU 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen.
Samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun är enligt lagstiftningen tillsynsmyndighet för de
livsmedelsverksamheter som bedrivs i kommunen. Nämnden utför kontrollen utifrån gällande
lagstiftning och vägledningar framtagna av Livsmedelsverket. Intern uppföljning av arbetet sker
regelbundet för att säkerställa att kontrollen uppfyller de krav som finns.

2.

Mål för den offentliga kontrollen

Övergripande mål för kontroll inom livsmedelsområdet
De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är att:
•

•
•

Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god
grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att
konsumenterna inte blir lurade.
Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull.
De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för
varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten
är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig.

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Målen finns
förtydligade i Sveriges nationella kontrollplan för år 2020-2022.

Sjöbo kommuns övergripande mål för kontroll inom livsmedelsområdet
Sjöbo kommuns mål med livsmedelskontrollen är att se till konsumenterna får säkra livsmedel
inklusive dricksvatten, som är producerande och hanterade på ett godtagbart sätt. Konsumenterna
ska kunna lita på informationen om livsmedlen som ska vara enkel och korrekt.
För att kunna säkerställa detta och att lagstiftningen efterföljs, görs kontroller hos livsmedelsverksamheterna i kommunen. Statistik förs över kontrollerna och resultaten presenteras på
kommunens webbplats. Offentlig kontroll av livsmedel ska vara riskbaserad, utföras regelbundet
och kontrollfrekvensen ska stå i proportion till riskerna i aktuell verksamhet och med hänsyn tagen
till resultaten av livsmedelsföretagarens egenkontroll.
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Figur : System samt funktionskrav för offentlig kontroll

3.

Ansvarsfördelning inom kontrollområdet

Behörig myndighet
I livsmedelslagen (2006:804) 11§ framgår det att offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de
föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Livsmedelsverket,
Länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen
bestämmer. En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskydd. I livsmedelsförordningen (2006:813) 23§ framgår
ansvarsfördelningen mellan de behöriga kontrollmyndigheterna.
•

Livsmedelsverket har kontrollansvar för bl.a. slakterier, styckningsanläggningar, större
köttprodukt- och köttberedningsanläggningar, större mjölk- och mjölkproduktanläggningar,
större fisk- och fiskgrossistanläggningar, äggpackerier, äggproduktanläggningar,
tillverkningsanläggningar för vin och spritdrycker, samt övriga större
livsmedelsanläggningar.

•

Länsstyrelsen är behörig kontrollmyndighet för livsmedelskontroll inom primärproduktion.
Länsstyrelsen har även uppdrag att samordna och ge råd.

•

De lokala kommunala nämnderna är behörig kontrollmyndighet för anläggningar som
hanterar livsmedel i leden efter primärproduktion, undantaget de anläggningar där
livsmedelsverket är ansvarig kontrollmyndighet.

I Sjöbo kommun ligger ansvaret för livsmedelskontrollen hos Samhällsbyggnadsnämnden
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4.

Samordning

Samordning mellan och inom behöriga myndigheter
Kontinuerlig kontakt mellan de olika kontrollmyndigheterna och med SME (Smittskydd Skåne) är
oerhört viktigt för att lyckas med tillsynsuppdraget samt med utredningsarbeten vid ett utbrott av
livsmedelsburen eller dricksvattenburen smitta. Tillsynsmyndigheterna bör direkt kontakta varandra
när misstanke finns att annan myndighet är berörd.
Nedan finns en lathund över vilka som kan tänkas vara aktuella att kontakta. Ansvariga listade i
tabellerna nedan nås via respektive telefonväxel alternativt hittas kontaktuppgifterna på hemsidan
för den aktuellt myndigheten. Vid behov utanför kontorstid kontaktas nationell tjänsteman i
beredskap, TiB 0771-800 900.
I dessa fall...
Misstanke att livsmedel i ett ärende kommer
från ett livsmedelsföretag i en annan kommun
Misstanke att samma smitt som i aktuellt
ärende även finns i annat landsting
Misstanke mot livsmedelsföretagare inom
kommun som har annan kontrollmyndighet än
den kommunala
Misstanke att smittat livsmedel kommer från ett
livsmedelsföretag i ett annat land
Misstanke att smittat livsmedel levererats till ett
livsmedelsföretag i annat land
Flera län inblandade i samma ärende
Ifall fler än en kommun i samma län är
involverade i ett utbrott
Vid utbrott med koppling till
primärproduktionen, dvs. djur, livsmedel och
foder
Misstanke om allmänfarlig djursjukdom
(epizooti)
Misstanke att dricksvatten orsakat utbrottet

Brott mot livsmedelslagen

...kontakta
Kontrollmyndigheten i den kommunen
SME i det landstinget
Ansvarig kontrollmyndighet – länsstyrelsen/
Livsmedelsverket
Kontaktpunkten för RASFF på
Livsmedelsverket
Kontaktpunkten för RASFF på
Livsmedelsverke
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen och Jordbruksverket
Kommunala kontrollmyndigheten
Om du är kommunal kontrollmyndighet:
Ansvarig dricksvattenproducent eller den som
tillhandahåller dricksvattnet
Polisen
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För råd och stöd av andra myndigheter är nedanstående tabell aktuell.
Om du behöver stöd eller har frågor om
… vänd dig till:
Insjuknade människor, symtom eller liknande,
Folkhälsomyndigheten
samt utredningsarbete kopplat till människor,
exempelvis statistik, enkäter, typning av
humanisolat.
Livsmedel, utredningsarbete, provtagning eller Livsmedelsverkets utbrottsjour.11
analys
Dricksvatten
Folkhälsomyndigheten eller Livsmedelsverkets
utbrottsjour
Vattenkatastrofgruppen, VAKA - är dock inte
en myndighet
Hot eller misstanke om brott mot
Polisen
livsmedelslagen
Vid frågor om akut förgiftning
Giftinformationscentralen
Vid frågor om misstänkt smitta hos djur,
Statens veterinärmedicinska anstalt
besättningar och foder
Vid frågor om misstänkt smitta som berör
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Försvarsmakten

Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Miljöenheten medverkar, i mån av resurser och om projekten bedöms relevanta för de verksamheter
som finns i kommunen, i de riksprojekt som anordnas av Livsmedelsverket samt i regionala projekt
anordnade av Miljösamverkan Skåne.

5.

Befogenheter och resurser för kontrollen

Kontrollmyndighetens befogenheter
Kontrollmyndighetens befogenheter regleras i Livsmedelslag (2006:804) samt
Livsmedelsförordning (2006:813). Myndigheten har rätt att få tillträde till områden och lokaler som
rör verksamheten. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att vara behjälplig och förse
kontrollmyndigheten med de upplysningar och handlingar som denne kan behöva för att utföra
kontrollen. Samma lagstiftning reglerar vilka sanktioner myndigheten har rätt att använda sig av, läs
mer under punkt sex.
Kontrollpersonal och utrustning
Personalresurser
För nuvarande bedöms personalresurserna för livsmedelskontrollen i princip vara tillräcklig. En
behovsutredning finns att tillgå på miljöenheten. Utöver de livsmedelsinspektörer som tillsammans
delar på tillsynsuppdraget finns verksamhetsstödjande personal som administratör och chef.
Utrustning och utrymme
För livsmedelkontrollen finns bl.a. följande utrustning/material tillgängligt som kan behövas i
kontrollen:
•
•
•
•
•
•
•

Sterila provburkar och flaskor
Engångsverktyg för provtagning
Kyl- och frysskåp
Kylväskor och isklampar
Termometrar
Kamera
Skyddskläder
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Rutiner för jäv, bisysslor och mutor
Kontoret
Opartiskhet och lika inför lagen är ledord för en myndighet. Livsmedelskontrollerna ska precis som
annan myndighetsutövning vara opartisk och jävsfri. Frågan är viktig och aktualiseras regelbundet.
Likheten inför lagen innebär att alla livsmedelsverksamheter, såväl näringsverksamheter som
kommunala verksamheter bedöms utifrån samma kriterier. Om det i något fall skulle bedömas att
jäv föreligger tillämpas reglerna om jäv som finns i 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen.
Nämnden
Då nämndpolitikerna i de flesta fall har andra uppdrag och arbeten än det politiska
förtroendeuppdraget skulle jävssituationer och intressekonflikter kunna uppstå. I de ärenden där det
föreligger risk för jäv eller intressekonflikt medverkar den aktuella ledamoten inte i
ärendediskussionen eller beslutet.
Inför varje ny mandatperiod utbildas samtliga förtroendevalda i kommunal vardagsjuridik där det
bl.a. information i dessa frågor.
Finansiering av kontrollen
Kapitel VI, förordning (EU) 2017/625 handlar om finansiering av den offentliga kontrollen och av
annan offentlig verksamhet. Det framgår allmänna bestämmelser om finansiering och om
obligatoriska avgifter eller pålagor avseende vissa kontroller samt på grundval av vilka kostnader
som de obligatoriska avgifterna ska fastställas och hur de ska beräknas. Det framgår också
bestämmelser om andra avgifter än de obligatoriska avgifterna enligt den förordningen, uttag och
tillämpning samt betalning av avgifter och pålagor. När det gäller rådgivning och information, som
inbegrips i det vidare begreppet tillsyn och som det finns krav på enligt bland annat
förvaltningslagen, föreligger ingen laglig möjlighet att ta ut avgifter. Detta innebär att
livsmedelskontrollen inte kan bli självfinansierande och att den delen av verksamheten som handlar
om viss information måste finansieras via skatter.
Finansieringen av den offentliga livsmedelskontrollen sker i enligt med:
•förordning (EU) nr 2017/625 Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa
och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
•förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.
•Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter.
•Samhällsbyggnadsnämndens av kommunfullmäktige antagen taxa för offentlig kontroll av
livsmedel (kf 2017 § 60).
Kortfattat tas avgifter ut enligt följande:
•Avgift för registrering – för registrering av livsmedelsanläggning tas en avgift ut som motsvarar
kostnaden för ca 1 timmes kontrolltid.
• Årlig kontrollavgift - avgiften baseras på den kontrolltid nämnden tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering
med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek, konsumentgrupper samt en
erfarenhetsklassificering.
Kompetenskrav och utbildning
För att arbeta med offentlig kontroll av livsmedel i kommunen eftersträvas kompetent personal med
adekvat utbildning/erfarenhet inom området. Egenskaper som är viktiga är noggrannhet,
självständighet och att vara utåtriktad. Vidareutbildning och kurser diskuteras löpande under året.
Om behovet finns eftersträvas att personalen får gå på vidareutbildning/kurs.
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6.

Organisation och utförande av kontrollen

Registrering och godkännande av kontrollobjekt
I Sjöbo kommun finns ca 190 registrerade livsmedelsanläggningar. Dessa finns främst inom
restaurangbranschen, butiker, storhushåll och några få grossister och matmäklare. Samtliga
kontrollobjekt är registrerade i Castors databas. Stadsbyggnadsförvaltningen uppdaterar
kontinuerligt detta register vid förändringar.
Lagstiftning vid registrering av kontrollobjekt
Registreringar sker i enhetlighet med:
•förordning (EU) nr 2017/625 Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa
och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
•förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
•förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt
ursprung,
•förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.
•Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om hygien
•Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
•Livsmedelsverkets vägledning om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar
•Livsmedelsverkets vägledning om dricksvatten
Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll
Riskklassificeringen av livsmedelsanläggningar sker i kommunen med hjälp av livsmedelsverkets
vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Varje
år tar nämnden beslut om miljöenhetens lokala handlingsplan där bl.a. livsmedelskontrollen ingår.
Till planen finns en behovsutredning med en tillsyns- och kontrollplan där kontrollintervallen m.m.
framgår. Planen beskriver även eventuella projekt som planeras under året.
Rutiner för utförande av kontroll
Vid kontroll används bl.a. följande vägledningar framtagna av livsmedelsverket: Dricksvatten,
Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar, Hygien, Offentlig kontroll av
livsmedelsanläggningar samt Offentlig kontroll vid små förskolor, fritidshem och särskilt boende
m.m. Då nya vägledningar kommer eller gamla uppdateras anpassas kontrollen till dessa. Vid
kontroll av alla typer av livsmedelsobjekt används en kontrollrapport. De kontrollmetoder som
används är:
•Revision – som används för att kontrollera att livsmedelsverksamheter och dessas resultat
överensstämmer med planerade åtgärder. Samt att dessa åtgärder har genomförts på ett effektivt sätt
och är lämpliga för att nå kraven i livsmedelslagstiftningen. En revision är alltid föranmäld hos
verksamhetsutövaren och kan kombineras med kontrollmetoden inspektion.
•Inspektion – är en undersökning på plats i verksamheten för att kontrollera om
livsmedelsföretagaren följer de egna rutinerna och kraven i livsmedelslagstiftningen. Inspektioner är
i huvudsak oanmälda för att få en reell bild av hur verksamheten fungerar. Inspektioner kan vara
planerade enligt den årliga kontrollplanen eller oplanerade (oplanerade besök genomförs vid
klagomål, matförgiftningsutbrott eller andra missförhållanden). Vid inspektion kan vissa områden
väljas ut för granskning t.ex. märkning eller hygien.
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Som en komplettering till Livsmedelsverkets vägledningar finns det ett flertal rutiner i
dokumentlistan till Q-systemet (kvalitetssystem) som är framtagna av kontoret som förtydligande i
vissa ärenden.
Provtagning och analys
Sjöbo kommun har avtal med laboratorieföretaget Synlab vilka tillhandahåller sterilt
provtagningsmaterial, kylväskor och isklampar. Synlab ordnar med automatisk provhämtning
tisdagar på Ommavägen 30 där Miljöenheten har kontor. Om provhämtning behöver ske andra dagar
har Miljöenheten möjlighet att beställa detta.
Rapportering av kontrollresultat
Kontrollresultatet i Sjöbo kommun rapporteras till livsmedelsverket vid den årliga rapporteringen i
januari. Innan rapporteringen sker ska behörig personal gå igenom systemet och se så att allt är
korrekt inlagt. Resultatet rapporteras även till Samhällsbyggnadsnämnden vid årets första
nämndssammanträde. Efter att en kontroll genomförts vid en verksamhet skrivs en kontrollrapport
som sedan skickas ut. Rapporten skickas ut oavsett kontrollresultat.
Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga
att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas
vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten,
till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga
handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän
handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar
kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande
lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Se också i Sveriges fleråriga Nationella plan för
kontrollen i livsmedelskedjan, 2020-2023.
Resultat från livsmedelskontrollerna har från och med 2011 publicerats på kommunens webbplats,
www.sjobo.se. Efter en kontroll ges ett omdöme grundat på checklistans kontrollområde.

7.

Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad

I ”Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner i livsmedelslagstiftningen” finns beskrivet vilka
åtgärder som kan vidtas om lagstiftningen inte följs. Nämnden arbetar efter denna vägledning. För
att säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas har inspektörerna delegation på att meddela föreläggande
och förbud. Redovisning av delegationsbeslut sker till nämnden vid varje nämndssammanträde.

8.

Uppföljning och utvärdering av kontrollen

Uppföljning
För perioderna januari-april och januari-augusti sker delårsredovisningar till nämnden och i februari
sker en årsredovisning till nämnden vilket är en avstämning mot den årliga kontroll- och
tillsynsplanen från föregående år.
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För att säkerställa att kommunernas kontroller är likriktade planeras det inom SÖSK för
samsynsinspektioner. Tjänstemannen deltar även aktivt i länsmöten samt sammarbets- och
tvärgrupper där olika bedömningspunkter inom kontrollen diskuteras.
Revisioner
Den kommunala livsmedelskontrollen revideras av länsstyrelserna. Varje Länsstyrelse ansvarar för
att upprätta en revisionsplan för kommunerna inom det egna länet. Revisionsplanen ska vara
riskbaserad och innebära att länets kommuner revideras inom en period på fyra till fem år.
Länsstyrelsen ansvarar även för uppföljning av att kommunen vidtar åtgärder för att avhjälpa
eventuella avvikelser. Om Länsstyrelsen bedömer att kommunen inte vidtar tillräckliga åtgärder kan
länsstyrelsen begära att Livsmedelsverket förelägger kommunen att vidta rättelse.

9.

Beredskap

Vid utbrott av matförgiftningar hänvisas till ”Rutin vid misstänkt matförgiftning/livsmedels eller
vattenburen smitta” som finns tillgänglig i kontorets Q-system (kvalitetssystem).

10. Flerårig nationell kontrollplan
I Sveriges fleråriga Nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. Kontrollplanen finns bl.a.
på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se.

11. Revision av kontrollplanen
Kontrollplanen revideras årligen och antas i nämnden i samband med miljöenhetens lokala
handlinsplan och plan för verksamheten där behovsutredning och tillsyns- och kontrollplan ingår.
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1. INLEDNING
Miljöenheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillsyn/kontroll
för att lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel ska följas. Miljöenhetens
huvudsakliga uppgift är att, som lokal tillsynsmyndighet, kontrollera att
verksamheter sköts enligt gällande lagstiftning inom området. Även om våra
direkta kunder är själva verksamhetsutövarna, är det självklart
medborgarnas bästa och en förbättrad miljö/livsmedelshantering i dess vida
bemärkelse som är vårt övergripande mål.
Miljöenheten övervakar utvecklingen i Sjöbo kommun utifrån olika
miljöaspekter. Vi försöker vara pådrivande i miljöfrågor genom att
kommunicera vår kunskap och ge underlag för miljöriktiga beslut. Vi svarar
på remisser, tar fram miljöfakta, har tidig delaktighet i den fysiska
planeringen, ger råd och informerar. Vidare medverkar vi genom rådgivning
till att försöka förändra beteende- och konsumtionsmönster.
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Interna arbetsformer
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3. ÖVERGRIPANDE MÅL – EN HÅLLBAR UTVECKLING
Samhällsbyggnadsnämnden verksamhet inom miljöområdet syftar till att
verka för en långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och
kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och
att människans sätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett
ansvar för att förvalta naturen väl.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att påverka utvecklingen inom
kommunen i miljöhänseende. Nämnden förväntas initiera och driva
miljöstrategiska insatser. Nämnden kan också initiera andra miljö- och
hälsoutredningar och lägga fram förslag till åtgärder.
Verksamheten inom miljöenhetens område styrs i stor utsträckning av lagar
och föreskrifter. Till de mest omfattande uppgifterna hör tillsyn enligt
miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden är ett viktigt remissorgan i alla
kommunala beslut i frågor som bland annat gäller miljö, natur, livsmedel
och hälsoskydd. Nämnden ska vara ett rådgivande serviceorgan och
medverka i tvärsektoriellt arbete med övriga myndigheter, organisationer och
enskilda samt lämna råd och upplysningar inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämndens arbete syftar också till att konsumenterna i
Sjöbo kommun ska kunna inhandla och förtära mat och vatten och serveras
livsmedel som är båda säkra och redliga.
Insats A
Miljömålen
- A1 Tillsyns- och kontrollplan prioriterad utifrån de globala målen Agenda
2030 för hållbar utveckling och de nationella miljömålen.
- A2 Medverka till att utmaningar och åtgärder utifrån regionalt
åtgärdsprogram (och lokalt miljömålsprogram) klaras.
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4. OMVÄRLDSBEVAKNING
Lagstiftning i Sverige och EU påverkar nämndens arbetsinriktning, men
även aktiviteter och händelser på lokal, regional, nationell och internationell
nivå kan medföra förändringar i nämndens verksamhet och prioriteringar.

4.1 Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen
För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås krävs att myndigheter och
kommuner inom sina ansvarsområden vidtar de omfattande åtgärder som
behövs enligt fastställt åtgärdsprogram 2016-2021. Enligt vattenförvaltningsförordningen ska samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet ha
vidtagits senast tre år efter fastställande av programmet och många åtgärder
ska påbörjas omgående och sedan genomföras kontinuerligt. De faktiska
åtgärderna ska leda till att miljökvalitetsnormerna uppnås senast det år som
är angivet i beslutet (2021 eller 2027). I tabellerna nedan redovisas
statusklassningen för vattendrag respektive sjöar i kommunen (VISS).
Ekologisk och kemisk status i vattendrag i Sjöbo kommun. Blå=hög ekologisk, blå= god kemisk, grön=god
ekologisk , gul=måttlig, orange=otillfredsställande och röd=dålig status

MKN

Kemisk ytvattenstatus (utan överallt överskridande
ämnen)
MKN
Status
Risk att status inte
2010-2016 uppnås 2021

Övergödning

God ekologisk
status 2027

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

God kemisk
ytvattenstatus

God

Ingen risk

God ekologisk
status

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

God kemisk
ytvattenstatus

Otillfredsställande

Övergödning

God ekologisk
status 2027

God

Risk för påverkan
av miljögifter.

Otillfredsställande

Övergödning

God ekologisk
status 2027

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

Övergödning

God ekologisk
status 2027

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

God ekologisk
status 2027

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

God ekologisk
status 2027

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

vattendrag

Ekologisk status och ekologisk potential

Vattenförekomst

Risk att status
Status eller potential
inte uppnås
2010-2016
2021

Borstbäcken

Måttlig

Djurrödsbäcken
Klingavälsån:
KävlingeånSövdesjön
Klingavälsån:
SnogeholmssjönEllestadssjön
Klingavälsån:
SövdesjönSnogeholmssjön

Otillfredsställande

Kävlingeån:Djurröd
sbäcken-Källa
Måttlig
(Vollsjöån)

Övergödning,
vandringshinder

Kävlingeån:Tranås
bäckenDjurrödsbäcken

Måttlig

Övergödning,
vandringshinder

Kävlingeån:Vombsj
ön-Tranåsbäcken
Måttlig
(Björkaån/Åsumsån
/Tolångaån)

Övergödning,
vandringshinder,
främmande art

God

Risk för påverkan
av miljögifter.

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

Dålig

Övergödning,
vandringshinder

God ekologisk
status 2027

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

God kemisk
ytvattenstatus

Måttlig

Övergödning,
vandringshinder

God ekologisk
status 2027

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

God kemisk
ytvattenstatus

God

Övergödning,
vandringshinder

God ekologisk
status

Ej klassad

Risk för påverkan
av miljögifter.

God kemisk
ytvattenstatus

Torpsbäcken
Tranåsbäcken
Verkaån

God ekologisk
status 2027

God kemisk
ytvattenstatus
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Inga vattenförekomster uppnår god kemisk ytvattenstatus om överallt
överskridande ämnen, så som bromerad difenyleter och kvicksilver,
inkluderas. Problemen bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det
i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande
halterna (december 2015) får dock inte öka.
I Sjöbo kommun finns 11 vattendrag som är klassade som vattenförekomster
vilket innebär att uppströmsavrinningsområde är minst 10 km2. Det finns
risk för att flertalet vattenförekomster varken uppnår god ekologisk eller god
kemisk status till år 2021. Det beror främst på övergödning men också på
att det finns en viss risk för påverkan från miljögifter. Stora delar av
avrinningsområdena består av åkermark och troligen är risken för läckage av
bekämpningsmedel från åkrarna till vattenförekomsten stor, dock har ingen
bedömning gjorts på grund av brist på övervakningsdata.
Tabellerna är färgade utifrån den senast (2017) beslutade statusklassning
som vattenförekomsten; vattendraget eller sjön har i VISS.
Ekologisk och kemisk status i sjöar i Sjöbo kommun. Blå=hög ekologisk, blå=god kemisk, grön=god ekologisk,
gul=måttlig, orange=otillfredsställande och röd=dålig status
sjöar
Vattenförekomst
Ellestadsjön
Snogeholmssjön
Sövdesjön
Vombsjön

Ekologisk status och ekologisk potential
Risk att status MKN
Status eller potential
inte uppnås
2010-2016
2021
God ekologisk
Otillfredsställande
Övergödning
status 2027
God ekologisk
Otillfredsställande
Övergödning
status 2027
God ekologisk
Otillfredsställande
Övergödning
status 2027
God ekologisk
Otillfredsställande
Övergödning
status 2027

Kemisk ytvattenstatus (utan överallt överskridande
ämnen)
Status
2010-2016
God
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

Risk att status inte
uppnås 2021
Risk för påverkan
av miljögifter.
Risk för påverkan
av miljögifter.
Risk för påverkan
av miljögifter.
Risk för påverkan
av miljögifter.

MKN

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

I Sjöbo kommun finns fyra sjöar som är klassade som vattenförekomster
vilket innebär att de är större än 1 km2. Samtliga sjöar har otillfredsställande status och det beror främst på övergödning. Det finns också en
risk att god status inte kommer att uppnås till år 2021 när det gäller
ekologisk status.
Prioritering av tillsyn följer åtgärd 1, 2 och 3 i åtgärdsprogrammet för södra
Östersjöns vattendistrikt. Nämnden har under 2015 antagit en
handlingsplan för enskilda avlopp där krav och åtgärder för en hög
skyddsnivå ställs i enlighet med åtgärd 4.
Nämnden planerar framöver också anta en handlingsplan för
dricksvattenförsörjningen för vattentäkter som försörjer fler än 50 personer
eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag i enlighet med åtgärd 5. De
kommunala vattentäkterna prioriteras först.
Sjöbo kommun har sedan hösten 2013 arbetat med VA-översikt och VApolicy som under 2016 mynnade ut i en VA-plan enligt åtgärd 7. VA-planen
innehåller strategiska beslut för den framtida vattenförsörjningen och en
översyn av vattenskyddsföreskrifterna pågår i enlighet med åtgärd 5.
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VA-planen behöver kompletteras med plan för hur dagvatten ska hanteras
inom kommunen avseende kvantitet och kvalitet tas fram i enlighet med
åtgärd 8. Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan där genomförandet görs i enlighet med åtgärd 6.
Insats B
Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
- B1 Prioritering av tillsyn (Kommunerna, åtgärd 1, 2 och 3)
- B2 Följa handlingsplan för enskilda avlopp (Kommunerna, åtgärd 4 )
- B3 Handlingsplan dricksvattenförsörjningen (Kommunerna, åtgärd 5)
- B4 Delaktighet i genomförandet av översikts- och detaljplanering samt
prövning enligt PBL så att den bidrar till att MKN för vatten ska kunna
följas (Kommunerna, åtgärd 6)
- B5 VA-planen, uppföljning (Kommunerna, åtgärd 7) och översyn
Vattenskyddsområden och tillhörande föreskrifter (åtgärd 5)
- B6 Delaktighet i framtagandet av dagvattenplan (Kommunerna, åtgärd 8)
- B7 Årlig rapportering till vattenmyndigheten

4.2 Klimatanpassning
Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) från oktober 2007 påtalar vikten av
att samhället vidtar åtgärder med att anpassa sig till ett förändrat klimat.
Skåne läns miljömål anger att kommunerna före 2015 ska ha utarbetat ett
handlingsplan angående anpassningen. Nämnden anser att kommunens
strategiska vattenfrågor delvis har hanterats övergripande i VA-planen men
ställer sig också bakom Länsstyrelsens regionala handlingsplan för
klimatanpassning i Skåne, vad avser samråd inom uppdrag 39, Sjöbo
kommun. VA-planen kommer att ha direkt påverkan på Översiktplan,
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Strategienheten inom samma
förvaltning har ansvaret för klimatanpassning inom Sjöbo kommun.
Insats C
Klimatanpassning
- C1 VA-planen, fortsatt uppföljning.
- C2 Fortsatt dialog med Länsstyrelsen gällande klimatanpassning
- C3 Samverkan med strategienheten gällande klimatanpassning

4.3 Klimatåtgärder - Energitillsyn
I egenskap av tillsynsmyndighet finns möjlighet att sätta fokus på
energifrågorna i samband med bland annat tillsyn. Goda exempel kan visas
fram och en dialog kan föras kring de möjligheter till besparingar som ofta
finns genom att anlita en energikonsult. Under 2011- 2013 pågick tillsynsoch informationsprojektet ”Energi i tillsynen” tillsammans med kommunens
Energi- och klimatrådgivare. För att få utbildning och stöd på olika sätt i det
konkreta energitillsyns- och rådgivningsarbetet har miljöenheten 2014 varit
med i PROEFF III, ”Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom
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tillsyn och rådgivning”. Från 2017 är miljöenheten med i det nationella
projektet Incitament för energieffektivisering som drivs av Länsstyrelserna.
Energifrågorna är sedan 2014 en naturlig del av tillsynen och tas upp vid
relevanta tillsynsbesök. Uppföljning görs på verksamheter som inom
projekten fått krav på sig och tillsyn och rådgivning på övriga.
Samverkan fortsätter med energi- och klimatrådgivare som precis som
tidigare år kan följa med vid relevanta tillsynsbesök. Samverkan innebär
också fortsatt ökat fokus på energieffektivisering och energihushållning inom
lantbruk, hälsoskyddslokaler och livsmedelsanläggningar.
Insats D
Energitillsyn
- D1 Lyfta energifrågorna vid relevanta tillsynsbesök
- D2 Fortsatt samverkan med Energi- och klimatrådgivare
- D3 Energieffektivisering och energihushållning i tillsynen
- D4 Deltagande i projektet incitament för energieffektivisering

4.4 VA-plan
VA-planen fastställdes av KF 2017 och är ett viktigt strategiskt dokument.
Bevakning och uppföljning samt fortsatt dialog med VA-enheten är viktigt.
Insats E
VA-plan
- E1 Bevakning och uppföljning samt fortsatt dialog med VA-enheten
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5. ANSVAR OCH UPPDRAG FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
I bilaga A återfinns behovsutredning med konsekvensanalys enligt
miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen m.fl.
I bilaga B återfinns tillsynsplan och kontrollplan enligt miljöbalken och
livsmedelslagstiftningen m.fl.

5.1 Miljöbalken
Samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva tillsyn med stöd av miljöbalken och
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Ansvarsområdet
är brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador/efterbehandling av förorenade områden, vattenverksamhet,
skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer
samt avfall och producentansvar.
Den planerade tillsynstiden uppgår till cirka 6300 timmar och utförs av
cirka 5,3 årsarbetskrafter inspektörer. Resurserna för tillsynen ska inriktas
mot de områden där de ger mest miljönytta. Tillsynsinsatserna ska vara
meningsfulla så att de leder till att miljömålen uppfylls och att
tillsynsobjekten blir bättre på lagefterlevnad, egenkontroll och rapportering.
Tillsynen ska bedrivas på det sätt som ger den största effekten. Det innebär
olika arbetssätt för områden med olika behov och påverkan.
Insats F
Tillsynsplan Miljö
- F1 Tillsyn, rådgivning och information enligt tillsyns- och kontrollplan
(bilaga B)

5.2 Livsmedelslagstiftningen
Samhällsbyggnadsnämnden är behörig myndighet/kontrollmyndighet för
kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv
och ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar, för vilka kommuner
är kontrollansvariga enligt 23 § livsmedelsförordningen, och som är
lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av
bland annat dricksvatten, hygien och märkning. Livsmedelslagstiftningen
inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar,
lagar, förordningar och föreskrifter.
Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision,
kontroll, uppföljande kontroll och provtagning, handlägga ärenden såsom
registrering och riskklassificering, utreda misstanke om matförgiftning,
årligen rapportera uppgifter till Livsmedelverket samt fatta beslut i fråga om
sanktioner, avgifter och åtalsanmälan.
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen
vid cirka 188 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt
dricksvattenverk, storhushållskök såsom skol- vård- och omsorgskök,
restauranger och butiker av olika slag.
Kontrolltiden uppgår till cirka 1100 timmar och utförs av cirka en
årsarbetare fördelat på två handläggare. Planerad kontroll och uppföljande
kontroll som utförs till följd av att anläggningar uppvisat brister samt
prövning och registrering av livsmedelsanläggning är avgiftsfinansierad.
Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna.
Livsmedelskontrollens omfattning, mål och genomförande beskrivs i
behovsutredningen samt i kontrollplan och tillsynsplan.
Insats G
Kontrollplan och tillsynsplan Livsmedel
- G1 Kontroll, rådgivning och information enligt tillsyns- och kontrollplan
(bilaga B)

5.3 Folköl, receptfria läkemedel och rökfria miljöer.
Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig myndighet för att utföra kontroll
och tillsyn så att lagstiftningen gällande folköl och receptfria läkemedel samt
rökfria miljöer efterlevs. Prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
liknande produkter lyder inte under nämnden utan utförs av YstadÖsterlenregionens miljöförbund genom avtal med kommunstyrelsen. Det
finns flertalet regler för egenkontroll och försäljning av respektive folköl
(alkohol) och för receptfria läkemedel. Kontrollområdenas tillsynskrav är för
stora för att samordnad tillsyn i samband med livsmedelskontrollen kan ske
utan att kvalitén på tillsynen blir lidande. Omfattning, mål och
genomförande beskrivs i behovsutredningen och tillsynsplan.
Insats H
Tillsynsplan Folköl, receptfria läkemedel och rökfria miljöer
- H1 Tillsyn och kontroll, rådgivning och information enligt tillsyns- och
kontrollplan (bilaga B)
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6. FYSISKA PLANERINGEN
Miljöenheten strävar efter att komma in så tidigt i planprocessen som möjligt
med syftet att uppnå en effektivare planprocess där man tar hänsyn till
miljöaspekterna tidigt. Det arbete som enheten utför som en del inom
Stadsbyggnadsförvaltningen analyseras under året med avseende på i vilken
grad miljöenhetens synpunkter tillgodoses.

6.1 Samhällsbyggnadsnämnden
Miljöenheten, bygglovenheten och strategienheten lyder alla under
Samhällsbyggnadsnämnden och både miljöbalks- och PBL-frågor hanteras
av samma nämnd. Detta ställer krav på samordning av processerna för
effektivitet och medborgarnas bästa. Miljöenheten bevakar alla inkomna
byggärende enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Tre exempel
inom nämnden redovisas nedan.
Exempel nedskräpning/ovårdad tomt
Denna typ av ärenden kan hanteras både enligt miljöbalken
och PBL beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
Samordnade arbetsrutiner behövs så att inte en miljöinspektör
först behöver konstatera att det inte är ett miljöbalksärende och
överlämnar detta till en byggnadsinspektör som sen gör ny inspektion.
Denna typ av ärenden (relativt enkla) kan hanteras av samma inspektör
utifrån båda lagstiftningarna, d.v.s. en inspektion.
Exempel bygglov - enskilt avlopp, strandskydd
Bygglov utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp kräver
tillstånd för enskilt avlopp enligt miljöbalken. Ibland kan även dispens
från strandskyddsbestämmelser krävas. Enligt båda lagstiftningarna
finns krav på att processerna så långt möjligt ska samordnas vilket är
positivt för sökande och närboende.
Exempel bygglov eldstad/vedeldningsklagomål
Intern förfrågan från bygg till miljö för att kontrollera om det i sökandes
område är hälsoskyddsproblematik kopplad till vedeldning. Miljö kan på
så sätt informera sökande i tidigt skede och bygg kan skicka med
information och regler kring vedeldning.
Vissa ärendetyper kan helt hanteras inom en enhet medan vissa typer
behöver hanteras parallellt. Även vid en parallell hantering finns stora
möjligheter till effektivisering. Samordning sker mellan enheterna.
Insats I
Samordning arbetsformer
- I1 Samordna handläggningen av ärendetypen nedskräpning/ovårdad tomt
- I2 Samverkan kring handläggningen av relevanta ärendetyper.
- I3 Regelbunden samverkan med bygglovenheten och strategienheten
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6.2 Internyttranden
Samordningen mellan PBL och Miljöbalken är viktig. Miljöenheten strävar
efter att vara tydlig med miljö- och hälsoskyddsaspekterna tidigt i
planeringsprocessen. Vår tidiga medverkan kan innebära en effektivare
process och kortare handläggningstider. Exempel på frågor som ska lyftas i
ett tidigt skede:
- energieffektivitet för att minska klimatpåverkan
- uppvärmningsalternativ för att minska hälsopåverkan (vedeldning)
- tillgång till service utan krav på bilinnehav
- närhet till god kollektivtrafik
- god ljudmiljö
- korrekt avloppsrening
- förekomsten av naturvärden
- förorenad mark
- påverkan från djurhållning
- god avfallshantering vid nybyggnation såväl som vid rivning
- m.m.
Vi är samtidigt medvetna om att miljöaspekten är en av många aspekter som
ska tillgodoses i planeringen och vi försöker vara lyhörda och visa respekt för
andra infallsvinklar. Detta för att på sikt få bättre genomslag för
miljötänkandet. Det är viktigt att frågor som uppmärksammats tidigt i
planeringen följs upp i genomförandet. I exploateringssammanhang ställer
Miljöenheten krav på undersökning, riskbedömning och vid behov sanering
av förorenade områden. Miljöenheten har ett utpekat ansvar och ingång för
frågor från bygglovsenheten och strategienheten.
Insats J
Delaktighet i den fysiska planeringen
- J1 Tidig delaktighet i den fysiska planeringen
- J2 Regelbunden samverkan med bygglovenheten och strategienheten

MILJÖENHETEN
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

PLAN FÖR MILJÖENHETENS VERKSAMHET

14

7. MILJÖÖVERVAKNING
Sjöbo kommun är med i Kävlingeåns och Nybroåns vattenråd.
Miljöenheten kontrollerar på uppdrag av ansvarig nämnd i Sjöbo kommun
vattenkvaliteten på de kommunala badplatserna under badsäsongen.
Resultaten rapporteras till och görs tillgängliga på ”Badplatsen” en hemsida
som drivs av Folkhälsomyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten.
7.1 Luft
Varje kommun är skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft uppfylls inom sin kommun. Under 2013 kom nya regler som
gäller för miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Samverkan är av stor
betydelse för kommunens luftövervakning ur ett kompetens- och ekonomiskt
perspektiv då Sjöbo kommun är en mindre kommun och resurserna inom
stadsbyggnadsförvaltningen är för små för att uppfylla lagstiftningens krav.
Sjöbo kommun är medlemmar i Skånes luftvårdsförbund och ingår i
samverkansområdet Skåne för samordnad kontroll av luftkvaliteten och
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne. Sedan den förste januari
2017 bedrivs samordnad luftkvalitetskontroll i samtliga medlemskommuner
enligt program och kontrollstrategi för samordnad kontroll för luftkvalité.
Programet innehåller en kontrollstrategi som beskriver utformning och
omfattning av kontrollen för två kalenderår 2019–2020 samt en översiktlig
planering för åren 2021–2023. Varje år sammanställs en årsrapport för var
och en medlemskommun.
Skånes luftvårdsförbund är en ideell förening och en sammanslutning
mellan kommuner, industrier och övriga intressenter. Gemensamt för
medlemmarna är att de har intresse för och är delaktiga i arbetet för en
bättre luftkvalitet i Skåne. Genom att samverka på detta sätt kan de
verksamheter som har utsläpp till luft gemensamt finansiera bakgrundsstationer som övervakar effekterna av utsläpp av luftföroreningar i länet.
Verksamheten består av två delar: 1.Löpande övervakning av föroreningar
och status för att se förändringar i tiden samt 2. Projektinriktad verksamhet
som belyser intressanta områden för att öka kunskapen i länet i specifika
frågor. För mer information, se: https://www.skåneluft.se/
Sjöbo kommun har som medlem bland annat tillgång till en emissionsdatabas för Skåne vilket är en databas som innehåller geografiska och
tidsatta data över utsläpp av luftföroreningar i regionen. Den innehåller även
meteorologiska data. Med hjälp av denna databas kan spridningsberäkningar göras och därmed kan beräkningar göras som ger en
uppfattning om vilka halter som finns i de områden där mätningar inte sker.
Modellen kontrolleras med hjälp av faktiska resultaten från de mätstationer
som finns i länet. Beräkningar utförs för varje kommun och kan även
användas till att utföra spridningsberäkningar från industriell verksamhet
och för infrastrukturplaner.
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Skånes luftvårdsförbund har i samarbete med miljöförvaltningen i Malmö
under år 2010 kommit ut med rapporten ”Emissioner och luftkvalitet i
Skånes kommuner 2009”. De halter som uppmättes i Sjöbo kommun
innebar inte direkt skyldighet att utföra kontinuerliga mätningar enligt
luftkvalitetsförordningen. Ny mätning utfördes i Sjöbo hösten/vintern
2014/2015 och rapport kom under 2017. Under 2019 utfördes mätning i
Sjöbo av kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOX). Rapport inväntas.
Vi vet att småskalig uppvärmning i form av fastbränsleeldning orsakar
olägenheter i bostadsområden i Sjöbo kommun. Småskalig uppvärmning är
den mest betydande utsläppskällan för partiklar PM2,5. Vi har flera pågående
klagomålsärende men det finns ett stort mörkertal bland annat på grund av
ovilja att peka ut närboende som man vill ha en fortsatt god relation till
samtidigt som man själv vill fortsätta elda. Detta gör det är svårt att veta i
vilka områden problemen är stora och där åtgärder skulle behöva
prioriteras. Dock har miljöenheten i klagomålsärenden konstaterat att det
föreligger olägenhet för människors hälsa.
Det finns alltså starka skäl att utreda behovet av att införa bestämmelser för
att begränsa vedeldningens effekter i tätt bebyggda miljöer såsom de många
sommarbyarna i Sjöbo kommun. Nämnden kan också besluta om riktlinjer
gällande vedeldning som dock saknar juridisk verkan.
Under 2015 reviderades lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön
och det utreddes om det var möjligt att inkludera bestämmelser gällande
vedeldning för vissa områden. Detta visade sig inte vara praktiskt
genomförbart. En mindre revidering av föreskrifterna gjordes under 2017.
Det bästa vore därför att arbeta in någon form av ”områdesbestämmelser” för
att begränsa vedeldningens negativa effekter i tätbebyggda område i
kommande fördjupade översiktsplaner.
Länsstyrelsen kom under 2013 ut med rapporten ”Förslag på
samverkansområde i Skåne för gemensam kontroll av luftkvalitet”. Sjöbo
kommun riskerar att inte uppfylla miljömålet ”Frisk luft” avseende partiklar
PM2,5. Den höga bakgrundhalten gör att det är svårt att skatta haltnivån
med hjälp av modellberäkningar. Samverkan bör därför baseras på
mätprogram med enklare mätningar som återkommer vart 3-5:e år.
Insats K
Luftövervakning
- K1 Utvärdera Skånes luftvårdsförbunds luftmätningsrapport
- K2 Fortsatt deltagande i Samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne
- K3 Använda emissionsdatabasen i prövningen av miljöfarliga verksamheter
- K4 Sprida kunskap om emissionsdatabasen inom organisationen
- K5 Medverka i framtagandet av fördjupande översiktsplaner
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7.2 Vatten
Sjöbo kommun är med i Kävlingeåns vattenråd och deltar gör
tjänstepersoner från strategienheten och VA-enheten (tekniska
förvaltningen). Från miljöenheten deltar tjänsteperson i det fleråriga
projektet ”Fokus Vombsjön”.
Syftet med vattenrådet är att samla arbetet med vattenvård och
vattenkontroll i en organisation. Vattenrådet ska också svara upp mot de
lokala behov som finns inom den svenska vattenförvaltningen och i detta
kunna fungera som samråds- och remissorgan gentemot vattenmyndigheten.
Både företag och kommuner är medlemmar. Vattenrådet verkar bl.a. för att
övervaka vården och utnyttjandet av Kävlingeån med hänsyn till
kommunernas, industrins, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens
och det rörliga friluftslivets intressen samt utför kontinuerligt kontroll av
Kävlingeåns tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport samt
annan miljöövervakning vid behov. Resultaten publiceras på förbundets
hemsida http://www.kavlingean.se/
Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och
Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön
för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.
Tjänstepersoner från strategienheten och VA-enheten deltar också i
vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Se mer på
http://www.nybro-kabusa.se/
Insats L
Vattenorganisationer
- L1 Deltagande i projektet Fokus Vombsjön
- L2 Hålla oss informerade om vad som pågår i vattenråden och samverka i
för miljöenheten aktuella frågor
Miljöenheten genomför provtagningsuppdrag av strandbadvatten.
Miljöenhetens kompetens, utrustning och kontakter med analyslaboratorium
gör att detta kan ske på ett effektivt sätt för andra kommunala aktörer. För
miljöenhetens medarbetare är denna typ av uppdrag en trevlig praktisk
aktivitet i pappersarbetet.
Insats M
Vatten provtagningsuppdrag
- M1 Badvattenprovtagning Vombsjön och Sövdesjön
Finns ett samband mellan en påverkan på ett vatten och en miljöfarlig
verksamhet kan krav på övervakning ställas. Detta sker i en del fall men ofta
inte på ett strukturerat sätt över kommungränserna i ett
avrinningsområdesperspektiv. Länsstyrelsen har i två rapporter försökt visa
en möjlig väg att arbeta vidare för en mer ändamålsenlig övervakning av våra
vatten. Finansieringen i nuvarande vattenorganisationer är ofta ”orättvis” då
ett fåtal av de allra största verksamhetsutövarna står för hela kostnaden.
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Insats N
Vattenövervakning övergripande i Sjöbo kommun
- M1 Samverka med strategienheten om hur miljöövervakningen enligt
grundprinciperna i miljöbalken och med inspiration från Länsstyrelsens
rapporter kan utvecklas i Sjöbo kommun

7.3 Natur
Romeleås- och sjölandskaps kommitté
Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen är att av de områden som enligt 4 kap
miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i områdena. I dessa områden ska turismen och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön. Ändamålet är att medlemmarna ska samarbeta och gemensamt
verka för att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom Sjöoch åslandskapet, vilket har stor regional betydelse eftersom det bor många
människor i närområdet. En viktig målsättning är att säkerställa att området
långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och
naturupplevelser och därmed också medverka till en förbättra folkhälsa
Samarbetet är samordnande, rådgivande, och rekommenderande och har
följande syfte:
- att verka för att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena samt
friluftslivets intressen inom området som gynnar rekreation, friluftsliv,
naturupplevelser och folkhälsa
- att informera, i första hand medborgarna, om området, i syfte att förbättra
kunskapen om dess historia och värden av olika slag samt stimulera till
besök i området.
- att verka för att besök i området ska underlättas genom förbättring av
tillgängligheten
- att verka för verksamheter som är en tillgång för besökare, men som även
bidrar till utveckling av landsbygden.
Samverkan sker genom en ideell förening benämnd kommitté. Kommitténs
namn är Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK. Medlemmar i
Romeleås- och Sjölandskapskommittén är Region Skåne och följande
kommuner Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad.
Kommittén har därutöver möjlighet att adjungera representanter för bl. a
Länsstyrelsen. Varje kommun utser två politiska ledamöter med två
ersättare. Respektive kommun utser en ansvarig tjänsteperson som
kontaktperson i kommittén, som bl. a ska bistå med att ta fram underlag för
kommittén samt medverka till verksamhetens genomförande. Kommittén
utser vice sekreterare som vid sekreterarens frånvaro skickar kallelse och för
protokoll vid kommitténs sammanträden. Kommittén sammanträder fyra
ggr/år. Kommitténs verksamhetsberättelse bereds av sekreteraren och vice
sekreteraren i samråd med presidiet. I Sjöbo är det Eva Nielsen Osterman,
hållbarhetsstrateg på strategienheten som är utsedd tjänsteperson.
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Insats O
Romeleåsens Sjö- och landskapskommitté
- O1 Hålla oss informerade om vad som pågår i kommittén och samverka i
för miljöenheten aktuella frågor

7.4 Bakgrundsstrålning
Under två tillfällen per år utförs den årliga mätningen av bakgrundsstrålning
i referenspunkterna. Mätningarna utförs var 7:e månad och för ett
tillförlitligt material är det viktigt att alla mätningar utförs under samma
tidsperiod. Mätningarna är vidare viktiga för att upprätthålla kompetensen
hos mätpersonalen och kontrollera mätinstrumentets funktion. På länken
https://radgis2.ssm.se/Home finns mätprotokoll och inloggningsuppgifter
finns hos miljöenheten.
Insats P
Bakgrundsstrålning
- P1 Mätning av bakgrundsstrålning
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8. SERVICEÅTAGANDEN
Samhällsbyggnadsnämnden ska aktivt och utåtriktat informera berörda
inom nämndens verksamhetsområden och lämna råd och upplysningar.
Förvaltningens serviceåtagande ska följas. Vid längre tider än de nedan
angivna, ska sökanden/anmälaren kontaktas av förvaltningen för
information om de förlängda handläggningstiderna. I tabellen nedan
återfinns miljöenhetens serviceriktlinjer.
Typ av ärenden
Akuta ärenden som kräver snabb
handläggningstid, t.ex. misstanke om
matförgiftning, smitta, förorening av
dricksvatten, brott mot miljöbalken (säkring
av bevis)
Ansökan/anmälan enskilt avlopp och
värmepumpar samt ansökan om
användning av växtskyddsmedel
Anmälan enligt miljöbalken (C-anläggning)
och anmälan enligt 38 § Förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
hygienlokal, bassängbad och
undervisningslokal.
Registrering enligt livsmedelslagen.
Klagomål/ärenden som inte är av akut art.
Inspektion/kontroll

Tillgänglighet

Handläggningstid
Omedelbar åtgärd.

Delegation: Beslut inom 2 veckor från
kompletta handlingar.
Delegation: Beslut inom 6 veckor från
kompletta handlingar.
Nämnd: Beslut inom 10 veckor från
kompletta handlingar.
Delegation: Beslut inom 3 veckor från
kompletta handlingar.
Påbörjad handläggning inom 6 veckor.
Rapport ska vara verksamheten tillhanda
inom 20 arbetsdagar efter avslutad
inspektion, om inte annat överenskommes.
Vid telefonkontakt ska den sökande kunna
erhålla information om när handläggare är
på plats och åter anträffbar, alternativt ha
möjlighet att lämna meddelande. Sökande
ska komma i kontakt med handläggare inom
tre dagar.

Insats Q
Service till våra sökande/anmälare
- Q1 Kontakt med vederbörande snarast möjligt vid handläggningstider
överstigande de ovan angivna.
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9. NYCKELTAL
Genomtänkta nyckeltal som uppföljning och planeringsverktyg blir allt
viktigare. Nyckeltalen kan ge en bild av verksamheten, kundernas
uppfattning, ekonomi samt hur nöjda medarbetarna är.
Nyckeltal för verksamheten, periodisk tillsyn och prövning, rapporteras till
nämnden i samband med budgetuppföljning. Rapportering i enlighet med
kommunfullmäktiges mål och prestationstal för verksamheten sker också till
kommunstyrelsen DR1, DR2 och årsredovisning.

Rapportering till nämnden
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Mål 2020

70

88

79

97

79

100

Verksamhet
Tillsynsbesök totalt (%)

74
70
*Nytt verksamhetssystem tog tid 2019

Kommunfullmäktiges mål och nyckeltal för verksamheten
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Nämndens mål 2020 och övriga nyckeltal miljöenheten
Nöjd kund-index ska förbättras. Enkät infördes under 2018, se vidare nedan under
kunduppföljning sid 29.
2018

2019

Utfall
2019

2020

2021

2022

införs

Uppfölj.

Uppföljn.

Uppfölj.

Uppfölj.

Uppfölj.

Miljötillsyn (timmar)
Antal miljöinspektörer (åa)

6360
5,3

6163
5,2

5672
4,73

6428
5,3

7440
6,2

8640
7,2

Intäkt per
verksamhetsområde ?
Debiterade timmar per
verksamhetsområde ?
Självfinansieringsgrad
miljöbalkstillsyn (%)

-

-

-

-

-

-

-

29,5

29,1

Inför
201?
Inför
201?
30,5

Inför
201?
Inför
201?
32

Inför
201?
Inför
201?
32

Livsmedel kontroller
(stycken)
Självfinansieringsgrad
livsmedelskontroll (%)

168

183

182

188

180

180

-

65,4

96,4

47,9

50

50

Självfinansieringsgrad tot (%)
Miljöenheten ansvar18020

-

35,1

38,7

34,1

36

36

Kunderna (Enkät)
Egna ”Vykort” /digital enkät

Verksamhet

Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/bruttokostnader (inkl. OH-kostnader)

Insats R
Nyckeltal för uppföljning
- R1 Relevant redovisning till nämnden i samband med budgetuppföljning
varannan månad
- R2 Redovisning till nämnden och vidare till kommunstyrelsen DR1, DR2
och årsredovisning
- R3 Ta fram lämpliga nyckeltal med kvalitetssäkrade siffror i samverkan med
förvaltningsekonom, invänta miljösamverkan Skånes test av
Stockholmregionens nyckeltal.
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10. MEDARBETARE
Kommunfullmäktiges Mål medarbetare
Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att i framtiden kunna
behålla och rekrytera personal. Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas i
rätt riktning finns i kommunens personalpolitiska program. Med bland
annat medarbetarundersökningar som grund har det utkristalliserat sig
vissa områden som behöver utvecklas vidare.

10.1 Miljöenhetens organisation
Miljöenheten ingår tillsammans med bygglovenheten och strategienheten i
Stadsbyggnadsförvaltningen. Tjänster som registrator, administratör,
nämndsekreterare, förvaltningsekonom mm ingår i enheterna/förvaltningen.
Miljöenheten, bygglovenheten och strategienheten faller under
samhällsbyggnadsnämnden.

10.2 Medarbetarna inom miljöenheten
Nämndens övergripande mål är förutom kommunfullmäktiges mål att
medarbetarna trivs och är nöjda. Arbetet planeras så det finns goda
förutsättningar att kombinera arbete med familj och en aktiv fritid. Nöjda
och glada medarbetare ger bra resultat för verksamheten.
Miljöenhetens konkreta mål för arbetsmiljön som diskuterades fram 2016:
”Ha roligt på jobbet”
Målet innefattar väldigt mycket och borgar för ett bra resultat för
verksamheten.
Miljöenhetens vision som togs fram i grupputvecklingsarbete med
företagshälsovården 2012-2013:
”Friktionsfritt och meningsfullt arbete som skapar harmoni individuellt och i
grupp i strävan efter en bättre miljö i världen”
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10.3 Interna arbetsformer för miljöenheten
För mindre sårbarhet, högre effektivitet, mer lärande, bättre
kompetensutnyttjande och utvecklade externa kontakter finns interna
arbetsformer. Det ska finnas minst två utpekade medarbetare per tillsynseller kontrollområde eller grupp av tillsynsobjekt varav en är huvudansvarig.
Mot företag och andra kommunicerar vi att det finns en grupp av
medarbetare med gemensamt ansvar för sakområdet.
Arbetsplatsträffar (APT)
Stadsbyggnadsförvaltningen har ca fem förvaltningsövergripande APT under
året och resterande fem hålls i miljöenheten.
I delar reglerar samverkansavtalet vad som ska hanteras på APT. Även
förvaltningens kvalitetsarbete i relevanta delar behandlas här. Enhetschef
står för kallelse och medarbetare turas om att skriva protokoll. Utvärdering
sker löpande.
Miljömöte
Miljöenheten har verksamhetsmöte 1-2 gånger per månad under ca 2,5
timmar. Miljömötet fungerar som komplement till APT och här hanteras det
mesta som rör verksamheten. Information från enhetschefen, information
om goda exempel, problemärende och liknande, övergripande
verksamhetsplanering, planering av tillsynsinsatser och utbildningsinsatser.
Enhetschefen kallar till mötet och medarbetare turas om att skriva
minnesanteckningar. Vid behov bjuds även medarbetare från andra enheter
in. Utvärdering sker löpande.
Intern samverkan
Möten i olika tillsyns- och kontrollområdes konstellationer sker också. Hur
ofta man träffas varierar dels utifrån ämnesområdet och dels skedet över
året. T.ex. i samband med verksamhetsplanering, planering av
tillsynsinsatser, specifik information, problemärende och liknande.
Insats S
Interna arbetsformer
- S1 Utveckling, genomförande och utvärdering av interna arbetsformer
under året
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10.4 Medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökning genomförs vartannat år med start 2012 inom
Sjöbo kommun. Det övergripande målet är att medarbetarna på Miljöenheten
är nöjda. För att mäta och följa utvecklingen av ”nöjdheten” behöver
regelbundna medarbetarundersökningar genomföras.
Den senaste undersökningen från 2018 visar att medarbetarna inom
miljöenheten generellt är mycket nöjdare än genomsnittet inom förvaltningen
men också nöjdare än genomsnittet i Sjöbo kommun som helhet.
Synpunkter har framkommit från medarbetare att enkäten inte var
jättetydlig gällande definitionen av ”arbetsplats” och ”min chef”. Flera har
tänkt in hela förvaltningen när det gäller ”arbetsplats” och menar att detta
kan ha påverkat resultatet negativt. Någon har också tänkt in
förvaltningschefen gällande frågor om ”min chef” vilket också kan ha
påverkat resultatet.
Avvikelser från genomsnittet inom Sjöbo kommun visas i tabellen nedan:
Miljöenheten
Områdena
Resultat, mål och kvalitet genomsnitt
delområden
genomsnitt totalt
Arbetsklimat genomsnitt delområden
genomsnitt totalt
Medarbetarsamtal genomsnitt delområden
genomsnitt totalt
Information, kunskap och arbetssituation
genomsnitt delområden
genomsnitt totalt
Chef genomsnitt delområden
genomsnitt totalt

2014

2016

2018

Mål

-0,01
+0,55
+0,55
-0,37
+0,08

+0,35
-0,19
+0,05
-0,24
+0,12

-0,24
+0,18
-0,03
+0,17
-0,24
+0,41

≥0

-0,3
+0,28
-0,75
+0,11

-0,41
+0,21
+0,42
+0,6

-0,42
+0,21
-0,13
+0,13

≥0

≥0
≥0

≥0

I tabellen nedan redovisas de områden och delområden som indikerar att
åtgärder behövs samt hur det arbetas vidare med dessa och ansvariga.
Område - delområde
Resultat, mål och kvalitet –
På min arbetsplats finns tydliga
mål för verksamheten.
På min arbetsplats håller
vi diskussionen levande
om varför vi är här (vilka våra
kunder är, vilka mål vi har för
vårt arbete mm.

Åtgärd
Kommunikation
Medarbetar och
uppföljningssamtal
Verksamhetsmöten, APT

Arbetsklimat –
Jag är med och påverkar
utvecklingen på min arbetsplats.

Kommunikation
Medarbetar och
uppföljningssamtal

Förvaltningsövergripande
APT
Ledningsgrupp (LGR)

Ansvar
EC
Medarbetare

Om tolkning Arbetsplats
= SBF så;
FC/EC (alla)
medarbetare
EC
Medarbetare
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med i gemenskapen.

Medarbetarsamtal –
Det är givande att ha
medarbetar- och
uppföljningssamtal.
Jag ser kopplingen mellan min
prestation och lönepåslaget.
Information, kunskap och
arbetssituation –
Jag har möjlighet att hålla mig
själv informerad om vad som
händer och gäller på min
arbetsplats.
Det är roligt att gå till arbetet.
Mina kunskaper och erfarenheter
tas tillvara på min arbetsplats.

Min chef (dvs. din
enhetschef/rektor/förskolechef
eller motsvarande) –
Min chef är inspirerande.
Min chef hanterar problem och
konflikter som uppstår.

Verksamhetsmöten, APT
Samverkansmöten.
Ledningsgrupp (LGR)
Förvaltningsövergripande
APT
Förvaltningsövergripande,
gemensamma aktiviteter
samverkansmöten
Information
Kommunikation
Medarbetar och
uppföljningssamtal
Verksamhetsmöte

Information
Tillgängliga
minnesanteckningar
verksamhetsmöten, APT
och LGR
Kommunikation
Medarbetar och
uppföljningssamtal
verksamhetsmöten
Ledningsgrupp (LGR)
APT, samverkansmöten
Förvaltningsövergripande
möten, gemensamma
aktiviteter
Kommunikation
Medarbetar och
uppföljningssamtal
Verksamhetsmöte, APT
Förvaltningsövergripande
möten, APT
LGR

Om tolkning Arbetsplats
= SBF så;
FC/EC (alla)
medarbetare

EC
medarbetare

LGR/EC (alla)
Medarbetare

EC
medarbetare

Om tolkning chef = FC
SBF så;
FC, medarbetare

Insats T
Medarbetarundersökningen
- T1 Genomförande av åtgärder löpande
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11. KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN
För att bli framgångsrika i vårt tillsyns- och kontrollarbete behöver vi arbeta
professionellt med vår kommunikation. Vi måste ha kunskap om våra
målgrupper för att planera vår kommunikation.
Vi vet vad vi ska använda för kanaler och budskap beroende på vad vi vill
uppnå för effekter med vår kommunikation. Det ska vara lätt för
verksamhetsutövaren att förstå varför vi har synpunkter och krav.
Detta innebär att vi uttrycker oss på ett enkelt sätt i såväl tal som i skrift.
Vi utvärderar och analyserar även vår kommunikation inom tillsyns- och
kontrollarbetet. Tillgång till kunskap är en av förutsättningarna för att
människor ska kunna fatta välgrundade beslut i sin vardag.
Kommunikation och samverkan är därför viktiga verktyg i vårt arbete.
Oavsett om det handlar om att se till att lagarna följs eller att inspirera till
frivilliga insatser är nyckeln till framgång att skapa förståelse och insikt hos
dem vi möter.
Under 2016 började ett arbete kring förvaltningsövergripande
kommunikationsutveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen var först ut med
dialogarbetet kring intern och extern kommunikationsutveckling som
startade 2017. Under 2019 bildades en ny tillväxtavdelning som innefattar
två kommunikatörstjänster. Tillväxtavdelningen ska från centralt håll hjälpa
till med förvaltningarnas olika kommunikationsbehov och de önskar att det
finns 1-2 (huvud)redaktörer per förvaltning. Tillväxtavdelningen planerar
hålla en redaktörsutbildning under 2020.
11.1 Dialog med allmänhet och företag
Medborgardialogen med allmänheten sker dagligen i form av kommunikation
via telefonsamtal, e-post och post men också via hemsidan och besök på
kontoret eller vid vissa tillsynsbesök.
Kommunens företagare träffar vanligen ”Tillsynsmyndigheten” i samband
med kontroll- och tillsynsbesök. Detta sker med olika frekvens beroende på
typ av verksamhet. God samverkan finns med näringslivsutvecklaren och
företagslots och dialog samt möten sker löpande. Miljöenheten deltar i olika
former av samverkansmöten, t.ex. LRF kommungrupp, företagarfrukostar
etc. Branschträffar arrangeras också vid behov.
Insats U
Dialog med allmänhet och företag
- U1 Deltagande Servicegrupp företag
- U2 Deltagande LRF:s kommungrupp och företagarträffar
- U3 Branschträffar efter behov
- U4 Kommunikation med allmänheten
- U5 Medverka i dialogen gällande förvaltningsövergripande
kommunikationsutveckling och framtagande av kommunikationsplan
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11.2 Profil
Som en viktig del i vår kommunikation avser Miljöenheten på följande sätt
arbeta med denna viktiga fråga.
Mallar för skrivelser
Översyn behöver göras av samtliga mallar för skrivelser. Enhetligt format
och disposition inom förvaltningen eftersträvas.
Hemsidan
Hemsidan behöver ständigt underhållas och uppdateras med aktuell och
korrekt information. Detta arbete sker delvis i samarbete med
kommunikatör och informationsansvariga inom kommunen.
Hemsidan är viktig för att nå ut med information samt tillhandahållande av
blanketter. En uppdaterad och informativ hemsida innebär effektivt
användande av resurser då mindre tid behöver avsättas för telefonsamtal
och besök på kontoret. Handläggare under respektive kontrollområde har
ansvar att korrekt information, länkar, blanketter finns tillgängliga och
kontroll sker löpande. En grundlig översyn av miljöenhetens innehåll görs
årligen.
Tjänstekläder
Miljöenheten och Sjöbo kommun i text finns sedan 2015 på alla inspektörers
ytterjackor. Inspektörer har också tillgång till Fleecetröja och Pikétröja med
samma text. Uppdatering av tryck gjordes 2016 i samband med ny
upphandling och följer kommunens grafiska profil.
Det ska i normalfallet synas utåt när miljöenheten genomför kontroll- och
tillsynsbesök i fält. Tröjor kan användas i olika representationssammanhang, t.ex. vid föredrag eller större informationsmöte.
Utdelningsmaterial
Ett antal sadelöverdrag tillverkade av återvunnet material med texten ”Tack
för att du cyklar!” och ”Tillsammans får vi det att hända, vi tänker på miljön
och din ända.” samt miljöenheten och Sjöbo kommun i text införskaffades
2015. Även ett antal reflexband med miljöenheten och Sjöbo kommun i text
införskaffades 2015.
Sadelöverdragen sätts på cyklar i kommunen och reflexband delas ut vid
lämpliga tillfällen för att på ett positivt sätt kommunicera ut miljöenhetens
roll. Materialet delas inte ut vid kontroll- eller tillsynsbesök i fält.

Insats V
Profil
- V1 Mallar för skrivelser
- V2 Hemsidan
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12. EKONOMI
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa enligt miljöbalken och en av
grundprinciperna i miljöbalken är att förorenaren ska betala. De som driver
en miljöfarlig verksamhet ska bekosta de eventuella myndighetsinsatser som
behövs eller lagstiftningen kräver.
Enligt uppdrag från nämnden gjordes 2019 en översyn av
kostnadstäckningen inom miljöenhetens verksamhetsområde (miljöbalken,
livsmedelslagen och TFR). I samband med översynen togs nya timavgifter för
samtliga taxor fram enligt SKR:s beräkningsverktyg som speglar verkliga
handläggningskostnader per timme. Nämnden beslutade om höjning enligt
framräknade timavgifter och föreslog KF att anta dessa.
Dock kom ärendena inte längre än till KS som ansåg att höjningarna var för
stora och återemitterade taxeärendena tillbaka med uppdraget att se över
timtaxorna för at få till en sänkning genom ändrat arbetssätt eller annan typ
av effektivisering. Det innebär således att avgifterna fortfarande släpar efter
några år och kommer inte att spegla de verkliga kostnaderna för tillsyn,
prövning och kontroll förrän höjningarna är genomförda.
Utredning pågår angående ändrat arbetssätt och effektiviseringsåtgärder
samt vilka eventuella risker och konsekvenser dessa kan få. I samband med
framtagande av åtgärder görs en ny översyn av timavgifter och taxeärendena
kommer på nytt skickat till KF.
Under 2020 avser miljöenheten tillsammans med förvaltningsekonom
fortsätta genomföra ekonomisk analys och utvecklandet av ekonomiska
nyckeltal.
Insats X
Ekonomi
- X1 Uppdatera årsavgifterna i tillsynsregister enligt taxor
- X2 Utveckling av ekonomiska nyckeltal
- X3 Översyn timavgifter

13. KUNDUPPFÖLJNING
Uppföljning och utvärdering av verksamheten är av avgörande betydelse för
en organisations utveckling. Svenskt Näringsliv har under många år
genomfört undersökningar av företagsklimatet som kan utgöra en del av
uppföljningen. Miljöenheten kommer framöver att komplettera denna med
uppföljning i form av egen enkät enligt nedan.
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13.1 Enkät
Med inspiration från projektet ”Effektiv Miljötillsyn” och miljöförvaltningen i
Helsingborg samt bygglovenhetens enkät och i samråd med nämndens
arbetsutskott och dåvarande miljöstrateg har digital enkät och enkla vykort
tagits fram. I samband med prövning av anmälan/ansökan, kontroll- eller
tillsynsbesök lämnas/skickas webbadressen ut digitalt där företaget eller
medborgaren kan lämna synpunkter på kontakterna med Miljöenheten.
Saknas e-post adress skickas ett enkelt frankerat vykort. Webbadressen
finns även med på vykort så att enkät också kan besvaras digitalt av dem
som får rapporter, tillstånd, ärendeavslut mm via vanlig analog post.
Insats Y
Kunduppföljning
- Y1 Tillgänglighet och bemötande enligt nämndens serviceåtagande följs
upp genom att enkätresultat redovisas i samband med DR1, DR2 och
Årsredovisning. Utvärdering och förbättring av verksamheten sker löpande
och där så är möjligt.

13.2 Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv definierar och mäter företagsklimatet som summan av de
attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i
vardagen i landets kommuner. På hemsidan www.foretagsklimat.se
finns enkätsvar om företagsklimatet i landets 290 kommuner.
Här kan du se hur Sjöbo har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Ranking 2019 baseras på
enkätsvar från hösten 2018. Sjöbo hamnade på 137 plats av landets 290
kommuner vad gäller företagens egen bedömning av företagsklimatet och
sjönk 41 platser. Fokusområden relevanta för miljöenheten kan nämnas
Service till företag, Tillgång till kompetens och Tillämpning av lagar och
regler där resultaten försämrats från 2018. Tjänstepersoners attityder till
företagande har dock enligt företagarna förbättrats.
År
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Kommunranking
137
96
127
95
56
51
96
168
127
93
94
110
28

Förändring från föregående år
-41
+31
-32
-39
-5
+45
+72 (vald till årets raket i Skåne)
-41
-34
+1
+16
-82
-
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Insats Z
Kunduppföljning Svenskt Näringsliv
- Z1 Följa resultaten i Svenskt Näringslivs undersökningar av
företagsklimatet i Sjöbo
- Z2 Utvärdera, använda och analysera resultaten för att planera
kompetensutvecklingsinsatser och insatser i miljöenhetens verksamhet
- Z3 Löpande dialog med företagslots och tillväxtavdelning för att bli bättre
13.3 Näringslivets regelnämnd
Näringslivets regelnämnd, NNR, arbetar för färre och enklare regler för
näringslivet.
År 2010 inleddes ett projekt om regelförenkling på lokal nivå genom att
undersöka den kommunala regeltillämpningen i Sveriges kommuner inom
områdena företagslotsning, serveringstillstånd, bygglov och miljöfarlig
verksamhet. Projektet fokuserade på kommunernas handläggningstider,
servicegarantier och avgifter för tillstånd och tillsyn. År 2012 genomfördes en
uppföljande, men också utökad, undersökning av kommunerna. Denna gång
omfattade undersökningen även områdena livsmedelskontroll samt
företagslotsens funktioner.
Ny undersökning utfördes 2016 och är delvis en uppföljning av de tidigare
två undersökningarna men utgör även en utvidgning och förändring av
densamma. Nytt är att området offentlig upphandling har lagts till samt att
undersökningens frågor för områdena företagslots, livsmedelskontroll,
miljöfarlig verksamhet, serveringstillstånd och bygglov i vissa delar har
utvidgats och anpassats till de dagsaktuella frågor som diskuterats.
Resultatet av undersökningen 2016 av regeltillämpningen på kommunal
nivå i Sveriges kommuner, hittas på hemsidan www.kommungranskning.se
Ny kommunenkät kommer 2020 med några frågor om miljöfarlig verksamhet
och livsmedelskontroll.
Insats Å
Kunduppföljning Näringslivets Regelnämnd
- Å1 Delta och följa resultaten i Näringslivets Regelnämnds undersökningar
- Å2 Utvärdera, använda och analysera resultaten för att planera in ev.
kompetensutvecklingsinsatser och insatser i miljöenhetens verksamhet
- Å3 Löpande dialog med företagslots och tillväxtavdelning för att bli bättre
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13.4 Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse,
Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Företagare som haft ett
ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa områden har fått svara
på en enkät med frågor om information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet samt med hjälp av tre frågor göra
en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna
helhetsbedömning som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).
I flertalet kommuner väger Miljö- och hälsoskydd tyngst i undersökningen
och har därför störst påverkan på det totala NKI-resultatet. I genomsnitt är
det 51 procent av alla ärenden som rör Miljö- och hälsoskydd.
Det genomsnittliga NKI-resultatet för Miljö- och hälsoskydd är 63, vilket är
det lägsta resultatet jämfört med övriga myndighetsområden.
Sjöbo deltog senast 2011, resultatet presenterade 2012. Sjöbo kommun har
inte deltagit i Insikt efter 2011. År 2012 valde Sjöbo att göra en egen
företagsundersökning med intervjuer istället för Insikt.
I 2011 års Insikt hade Sjöbos miljö- och hälsoskydd (miljöenheten) NKI 64
vilket gav plats 78 av de 166 deltagande kommunerna. För Sjöbo rörde 78 %
miljöenhetens ärenden och det totala antalet svar var 99 stycken (55 %
svarsfrekvens).
Sammanfattningsvis anges att de faktorer som bör prioriteras inom området
”Miljö- och hälsoskydd” är i första hand information och rättssäkerhet och i
andra hand kompetens. Då Sjöbo kommun valt att inte delta i Insikt de
senaste åren kan resultaten inte följas upp men vi har dragit lärdom av
resultatet.
Enligt Tillväxtavdelningen planerar Sjöbo kommun åter delta i Insikt under
2020.

Insats Ä
Kunduppföljning Insikt
- Ä1 Delta i Insikt
-Ä2 Följa resultaten av Insikts undersökningar
- Ä3 Utvärdera, använda och analysera resultaten för att planera in ev.
kompetensutvecklingsinsatser och insatser i miljöenhetens verksamhet
- Ä4 Löpande dialog med företagslots och tillväxtavdelning för att bli bättre
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13.5 KKiK – Servicemätning vi telefon och e-post
PROFITEL som utför årliga servicemätningar enligt instruktioner från
Sveriges kommuner och regioner (SKR) är ett oberoende undersöknings- och
rådgivningsföretag inom kommunikation och kundservice med tonvikt på
telefoni och e-post. Den senaste rapporten är från servicemätning utförd
2018 och innehåller tre av KKiKs nyckeltal. KKiK står för Kommuners
Kvalitet i Korthet. Syftet med den genomförda mätningen var att ta reda på i
vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarade på de frågor
som ställdes. Rapporten i sin helhet finns på förvaltningen.
Sjöbo kommuns resultat i jämförelse med snittet för övriga kommuner 2018

Förklaring av bedömningsnivåernas färgsymbolik:

Insats Ö
Uppföljning rapport KKiK
- Ö1 Följa resultaten i KKiK servicemätningar
- Ö2 Utvärdera, använda och analysera resultaten för att planera in ev.
kompetensutvecklingsinsatser och insatser i miljöenhetens verksamhet
- Ö3 Löpande dialog inom kommunens förvaltningar om hur vi nå bättre
resultat
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Tillsynsområden
Nås kvalitetsmålen?
Bedömning utifrån direkt eller stark indirekt koppling mellan tillsyn och prövning till etappmål/åtgärder/indikatorer
Årlig uppföljning
2019
Område, etappmål, indikatorer Miljöfarlig verksamhet
Förorenade områden
Enskilda avlopp, vattenvård
Lantbruk
Hälsoskydd
Naturvård
Kemiska produkter o biotekniska
Avfall organismer
Generationsmålet.
Nationella miljömål, Generationsmålet
områden och etappmål 1. Begränsad klimatpåverkan
samt indikatorer.
Notera att 14 miljömålet 2. Frisk luft
"Storslagen fjällmiljö" inte
3. Bara naturlig försurning
är med då det inte aktuellt
för Skåne
4. Giftfri miljö

Naturvårdsverket
Vatten-myndigheterna
Södra östersjöns
vattendistrikt
Åtgärdsprogram 20162021

bl.a Ökad resrusrhållning, förnybar energi,
utsläpp växthusgaser

x

x

Nej

↘

bl.a Utsläpp av växthusgaser
Ökad resurshållning

x

Nej

→

Utsläpp av växthusgaser Luftföroreningar,
resvanor

x

Nej

↗

Utsläpp av växthusgaser Luftföroreningar

x

Nej

-

Ökad resurshållning, minskning och ökad
kunskap Farliga ämnen

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

→

6. Säker strålmiljö

Nära

→

Minskad uv-strålning

7. Ingen övergödning

Nej

→

Minskad Luftförorening och
näringsbelastning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Ja

Lustgasutsläpp, CFC utsläpp

5. Skyddande ozonskikt

Länsstyrelsen
Skånska åtgärder för
miljömålen 2016-2020

Nej

x

x
x
x

8. Levande sjöar och vattendrag

Nej

→

Biologisk mångfald, god status, skydd av
omr.

9. Grundvatten av god kvalité

Nej

→

minska utsläpp miljöfarliga ämne, skydd
av omr.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Nej

-

Biologisk mångfald, ekologisk kemisk god
status, minska avfall

11. Myllrande våtmarker

Nej

→

Biologisk mångfald

12. Levande skogar

Nej

→

bl.a Luftföroreningar och biologisk
mångfald, miljöhänsyn

13. Ett rikt odlingslandskap

Nej

↘

begränsa exploatering, Biologisk mångfald

x

x

x

x

x

x

Hållbara transporter i Skåne - koppling till miljömål 1, 2, 3, 7, 15, 16

x

x

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag - 7, 8, 9, 10, 15

x

x

x

x

Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser - 3, 4, 9, 13, 15

x

x

x

x

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden - 8, 11, 12, 13, 15, 16

x

Hållbar konsumtion i Skåne - koppling till alla miljömål

x

MKN luft

x

x

MKN vatten

x

x

x

x

x

x

Åtgärdsprogram 1. Prioritera verksamheter som påverkar vattenförekomster

x

x

x

x

x

x

x

15. God bebyggd miljö

Nej

↗

bl.a Ökad resurshållning i
livsmedelskedjan byggsektorn

16. Ett rikt växt och djurliv

Nej

↘

bla Biologisk mångfald, skydd av områden

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Åtgärdsprogram 2. Utsläpp av N och P från jordbruk och hästhållning samt växtskyddsmedel minskar

x

Åtgärdsprogram 3. Utsläpp av näringsämne och prioriterade ämne från ARV/avloppsledningsnät minskar

x
x

Åtgärdsprogram 4. Prioritera enskilda avlopp och minska utsläpp av N och P från dessa
Åtgärdsprogram 5. Icke kommunala vattentäkter

x

Åtgärdsprogram 7. VA-plan

x

x

x

23

16

14

x

x

Åtgärdsprogram 8. Utveckla plan för dagvatten
Summa

x
x

25

12

x
11

16

15
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Prioriteringsordning av resurser

poäng

Miljöfarliga verksamheter - Lantbruk

25

Miljöfarliga verksamheter

23

Förorenade områden

16

Kemiska produkter o biotekniska organismer

16

Miljömålen

Avfall

15

http://www.sverigesmiljomal.se/

Enskilda evlopp, vattenvård

14

Hälsoskydd

12

Naturvård

11

Nationell uppföljning. Nås kvalitetsmålen? Nås etappmålen?
http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/arlig-uppfoljning-2019/
Regional årlig uppföljning. Miljömålen finns kvar - arbetet fortsätter och takten behöver öka
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/råu/Sidor/default.aspx

Ja Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
Nära Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020.
Nej Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
↗ POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv
→ NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
↘ NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.
- OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.

Verksamhetsplanering miljöenheten 2020 - Tillsynsplan
Total tid
Planerad tillsynstid och
tillsynsrelaterad och händelsestyrd tid

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Arbetstid

1800

1350

1800

1350

1425

1440

900
0,75

950
0,79

årstid

1200
900
1200
1,00
0,75
1,00
Resurser
Anna
Annika
Carina
Malin
Riktvärde (h)
1200
900
1200

Resursbehov

1750
1500
570
450
400

Anställd

Miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet - lantbruk
Förorenade områden
Kemiska produkter och biotekniska org.
Avfall, producentansvar

1423
1331
420
243
217

33

8

3

241
0

344
234

332
591

Livsmedel, Folköl, receptfria läkemedel och rökfria miljöer
1030 Livsmedel
150 Försäljning (folköl,läkemedel); Rökfria miljöer
1050 Övrigt tillsynsrelaterat arbete
9550
Summa behov efter bortp
8,0
dif

1021
48
903
7632
-76

49
0
142
1147

(h)
5660
768
6428

Miljöbalken

arbetstid tot
all årstid tid tot
acceptabel dif

11211

960
1200
140
150
0,80
1,00
0,12
Jennie
Ingmar
Johan
Anders
Administratör
900
950
960
1200
146
100

7600

493
25
97
863

14
52

411
Saknas
resursbehov

7556

dif

1423
1331
420
243
217

0
0
0
0
0

327
169
150
207
183

48

1069
909
48

0
0
0

181
241
202

1021
48
903
7632

0
0
0
0

9
102
147
1918
2

3583

5,97 åa

348
376
19
0
83

571

7
16

0

51
142
90

480
24
139
1223

101
926

101
950

97
999

0,96
578
1801
-1

0,71
425
1350
0

0,80
477
1427
-2

0,74
442
1441
-1

(h)
1021
136
1157

(åa)
0,85

276
466
350
28

32
0
0

8
16

136
1280

24

90
146

100

100

6,4 årsarbetskrafter

1,09
652
1799
1

Egen och gemensam tid
kontroll total arbetstid tid
dif

10800

1800

73

1069
909
48

7632

1800

1800

196
490

1250 Enskilda avlopp, vattenvård
1150 Hälsoskydd
250 Naturvård

Tillgängliga resurser totalt (h)
efter prioritering

1800
1800

0,81
486
1349
1

(åa)
4,72

Livsmedel

5,36

11211
11215
-4

kontroll
-4

0,96

Administrativt stöd
0,87 EC
Adm Miljö
522
1649
1698
1802
1795
1798
-2
5
2

(riktvärde 6)

Verksamhetsplanering 2020 –
miljöenhetens lokala handlingsplan
Fas: Budget 2020 Rapportperiod: 2020-01-01 Organisation: Miljöenhet

En plats vi skapar tillsammans
Sammanfattande analys
Miljöenhetens tillsynsarbete 2020 kommer präglas av fortsatt implementerings- och
effektiviseringsarbete med digitalt verksamhetssystem; nationell, regional, kommunal och lokal
samverkan samt fortsatt starkt fokus på förebyggande arbete, kommunikation och god service. Vi
fokuserar särskilt på mindre miljöfarliga verksamheter inom miljöskyddsområdet.

Organisation- och verksamhetsbeskrivning
Miljöenheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillsyn/kontroll för att lagar som rör
miljö, hälsa och livsmedel ska följas. Miljöenhetens huvudsakliga uppgift är att, som lokal
tillsynsmyndighet, kontrollera att verksamheter sköts enligt gällande lagstiftning inom området.
Även om våra direkta kunder är själva verksamhetsutövarna, är det självklart medborgarnas bästa
och en förbättrad miljö/livsmedelshantering i dess vida bemärkelse som är vårt övergripande mål.
Miljöenheten övervakar utvecklingen i Sjöbo kommun utifrån olika miljöaspekter. Vi försöker
vara pådrivande i miljöfrågor genom att kommunicera vår kunskap och ge underlag för
miljöriktiga beslut. Vi svarar på remisser, tar fram miljöfakta, har tidig delaktighet i den fysiska
planeringen och relevanta byggärenden, ger råd och informerar. Vidare medverkar vi genom
rådgivning till att försöka förändra beteende- och konsumtionsmönster.
Miljöenhetens ansvar enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente omfattar tillsyn över
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt miljöbalken och kemikalielagstiftningen,
livsmedelskontrollen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om
gaturenhållning- och skyltning, lagstiftningen om animaliska biprodukter och framställda
produkter, till viss lagen om tobak och liknande produkter (rökfria miljöer) och alkohollagen
(folköl) och lagen om receptfria läkemedel samt lagen om internationella hot mot hälsan. Inom
samtliga delar ingår även information och rådgivning till verksamhetsutövare, kommuninvånare
samt andra kontor och myndigheter.
För att uppfylla lagstiftningens krav tar miljöenheten varje år fram en plan för sin verksamhet
med tillhörande behovsutredning och konsekvensanalys samt tillsynsplan och kontrollplan. Dessa
dokument ingår som bilagor till miljöenhetens lokala handlingsplan.

En attraktiv arbetsgivare
Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att i framtiden kunna behålla och rekrytera
personal. Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas åt rätt håll finns i kommunens
personalpolitiska program.
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En attraktiv arbetsgivare
Åtgärd
Verka för ökad friskvårdsaktivitet inom förvaltningen
Miljöenheten arbetar aktivt för ökad friskvårdsaktivitet inom förvaltningen
Ansvarig
Startdatum
Slutdatum
Status
Anders Lindén
2020-01-01
2020-12-31
Miljöenheten föreslår friskvårdsaktiviteter, bjuder in andra enheter och medverkar vid friskvårdsaktiviteter
inom förvaltningen.

Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo
Unga i Sjöbo har stort inflytande och deras upplevelser påverkar kommunens utveckling.
Skolorna i Sjöbo är trygga och utvecklande lärmiljöer, som ger stabilt höga resultat. Goda
samarbeten finns med arbetsliv och högskola.
Efter skoldagen väntar fritid som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter som de
unga själva kan påverka utvecklingen av.

Alla barn och elever i Sjöbo är trygga och ges förutsättningar och
utbildning för livet.
En utbildning av god kvalitet som ger alla kunskaper och förmågor bidrar till välstånd, hälsa och
jämlikhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända
kunskapsmål och nå gymnasieexamen.
I en trygg lärmiljö utvecklas kompetenser och goda relationer utifrån vars och ens förutsättningar.
Tillsammans med universitet och högskolor och i samverkan med näringslivet skapas
förutsättningar för en kvalitativ utbildning, vilket bidrar till såväl elevernas som näringslivets
behov.
En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet och en grundläggande
förutsättning för människans möjlighet att nå sin fulla potential. Idrott, fritid och kultur utgör
starkt bidragande faktorer för folkhälsa och livskvalitet. För att nå så många som möjligt ska en
bredd av aktiviteter erbjudas efter skoldagens slut.
Arbetslivets och samhällets krav på ökad och förändrad kompetens möts av goda möjligheter till
omskolning.

Åtgärd
Förvaltningen ska erbjuda PRAO-platser i alla verksamhetsdelar där detta är möjligt med hänsyn
till säkerhet och hälsa.
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Miljöenheten erbjuder PRAO-plats.
Ansvarig
Startdatum
Anders Lindén
2020-01-01

Slutdatum
2020-12-31

Status

I samverkan med övriga förvaltningen kommer miljöenheten att vara delaktig och erbjuda PRAO-platser någon
eller några dagar vid PRAO-veckor. PRAO-elev får inblick i miljöinspektörens vardag och får följa med på
tillsynsbesök där det är möjligt med hänsyn till säkerhet och hälsa.

Åtgärd
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och PBL.
Miljöenheten kommer arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
livsmedelslagen utifrån tillsynsplan och kontrollplan.
Ansvarig
Startdatum
Slutdatum
Status
Anders Lindén
2020-01-01
2020-12-31

Naturen i Sjöbo förgyller livet
Här i Sjöbo är naturen nära och kommunen är en plats för boende, rekreation och företagande.
Kommun och invånare är skickliga på att skapa goda livsmiljöer och utveckla, ta tillvara och
tillgängliggöra den varierande naturen.
Det gröna entreprenörskapet ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och besöksnäringen
växer och frodas.

Naturen och ett hållbart Sjöbo ger förutsättningar för bra
livskvalitet och en jämlik och inkluderande kommun.
Det ska finnas möjligheter att efter varje individs behov leva ett gott liv, där alla känner sig trygga
och nöjda. Servicen utvecklas så att det svarar mot Sjöbobornas behov och önskemål. Vi ställer
upp för varandra och olikheter är en tillgång.
Alla ska ha möjlighet att påverka sitt liv och styra över sin vardag. Stöd inom socialtjänsten och
vid funktionshinder utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det är viktigt att
tillvarata individens egna resurser. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att alla ska få
bra livskvalitet.
Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där det kulturella
utbudet, naturen och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö.
Kommunen ska erbjuda fritid, kultur och idrott som är tillgänglig, jämlik och jämställd.

Åtgärd
Säkerställa en god miljö på våra badplatser genom tillsyn och provtagning.
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Miljöenheten kommer utöva tillsyn och provtagning under badsäsongen på kommunala
strandbadplatser enligt tillsynsplan.
Ansvarig
Startdatum
Slutdatum
Status
Anders Lindén
2020-05-01
2020-09-30

Åtgärd
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och PBL.
Miljöenheten kommer arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
livsmedelslagen utifrån tillsynsplan och kontrollplan.
Ansvarig
Startdatum
Slutdatum
Status
Anders Lindén
2020-01-01
2020-12-31

Hela Sjöbo lever
Alla delar av Sjöbo känns nära och har bra tillgång till service och kultur. Vi vågar prova nya
lösningar för att möta utmaningar. I Sjöbo bor du bekvämt och reser miljösmart. Som företagare
kan du arbeta globalt och ändå ha naturen runt hörnet.

Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet,
samhörighet och tillgänglighet.
Genom hållbar och konkurrenskraftig tillväxt, där man inte är rädd för att pröva nya lösningar,
planerar och bygger kommunen för framtiden tillsammans med invånare och företag och
tillvaratar tätorternas utbud och närhet till naturen. Genomtänkt planering bidrar till ökad
trygghet och tillgång till naturliga mötesplatser. När kommunen planerar och bygger är det
hållbarhet som gäller såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. Ekosystem och miljö utgör
grund för hållbar utveckling och god livsmiljö. En god och grön livsmiljö förutsätter god
hushållning med mark och vatten.
Klimatsmart resande erbjuds i hela kommunen och gör det möjligt att nå bostäder, arbete och
aktiviteter. Sjöbo är en uppkopplad kommun med god infrastruktur - vi bor lokalt och verkar
globalt. Samtidigt skapar digitaliseringen möjligheter till nya lösningar, så att kommunal service
och utbud når fler delar av kommunen. Genom bra samhällsservice främjas näringslivsarbetet i
kommunen.
Titel
Miljöbilar i
kommunorganisationen andel (% - egen rapportering)
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Åtgärd
Fortsatt digitalisering där medborgarens möjligheter att registrera och följa egna ärenden ska
utvecklas.
Fortsatt digitalisering, prova mobila enheter i fält och påbörja införande av e-tjänster.
Ansvarig
Startdatum
Slutdatum
Status
Anders Lindén
2020-01-01
2020-12-31
Fortsatt implementering av nytt digitalt verksamhetssystem med digital ärendehantering, förberedelse inför
fältarbete med stöd av mobila enheter/bärbara datorer (livsmedelskontroll) samt påbörja införande av etjänster. Det effektiviserar också miljöenhetens arbete vilket därmed möter kommuninvånares ökade krav på
god service. Att lära sig ett nytt verksamhetssystem, använda mobila enheter i fält, utveckling och påbörja
införande av e-tjänster, tar tid och ställer krav på organisation och personal.

Åtgärd
En vecka under året ska förvaltningens verksamheter arbeta i någon utav kommunens
samlingslokaler utanför Sjöbo tätort.
Mobil arbetsplats
Ansvarig
Anders Lindén

Startdatum
2020-07-01

Slutdatum
2020-12-31

Status

En vecka under hösten ska förvaltningens verksamheter arbeta i någon utav kommunens samlingslokaler utanför
Sjöbo tätort. Enhetschef miljöenheten ska tillsammans med andra utsedda tjänstepersoner inom
stadsbyggnadsförvaltningen arbeta utanför Sjöbo tätort i någon av kommunens samlingslokaler. Detta planeras
ske på olika platser i kommunen och under 2020 planeras en vecka på hösten enligt överenskommelse inom
ledningsgruppen.

Åtgärd
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och PBL.
Miljöenheten kommer arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
livsmedelslagen utifrån tillsynsplan och kontrollplan.
Ansvarig
Startdatum
Slutdatum
Status
Anders Lindén
2020-01-01
2020-12-31

Åtgärd
Undersöka möjligheten för förvaltningens verksamheter att delta under höstmarknad för att
informera och svara på frågor från invånare och företag.
Miljöenheten undersöker möjligheten att delta under höstmarknaden för att informera
och svara på frågor från invånare och företag.
Ansvarig
Startdatum
Slutdatum
Status
Anders Lindén
2020-08-01
2020-12-31
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-18

Ärendenr ALL.2019.354

Utse ny representant på tjänstemannanivå för perioden 2019-2022 samt
omval av representanter i styrelsen för perioden 2020-2022 i Nybroån,
Kabusaån och Tygeåns vattenråd
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Thomas Quist (M) sitter kvar som ordinarie ledamot i
styrelsen och att Jan Friheden (MP) går in som ersättare. Politiska ledamöter i styrelsen väljs för två år
i taget, nytt val 2022.
Som ordinarie adjungerad tjänsteperson sitter Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg kvar och
platsen som ersättare överlåts till tekniska nämnden, som utser tjänsteperson för mandatperioden
2019-2022.
Nedanstående text ska inte vara med i protokollet: som ny ersättare går Pia...............2019-2022, rätt text se stycket ovan.

som ny ersättare går Pia Fröjd, VA-ingenjör in istället för Anders Lindén, enhetschef miljö för mandatperioden 2019-2022.

Som ordinarie ombud till Årsstämman sitter Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande kvar
och som ersättare Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande för perioden
2019-01-01 till och med 2023-05-31.
__________

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Thomas Quist (M) sitter kvar som ordinarie ledamot i styrelsen
och att Jan Friheden (MP) går in som ersättare. Politiska ledamöter i styrelsen väljs för två år i taget,
nytt val 2022.
Som ordinarie adjungerad tjänsteperson sitter Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg kvar och som
ny ersättare går Pia Fröjd, VA-ingenjör in istället för Anders Lindén, enhetschef miljö för
mandatperioden 2019-2022.
Som ordinarie ombud till Årsstämman sitter Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande kvar
och som ersättare Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande för perioden
2019-01-01 till och med 2023-05-31.
__________
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-16, §49/19 att Thomas Quist (M) sitter kvar som
ordinarie ledamot i styrelsen och att Jan Friheden (MP) går in som ersättare för Carl-Anders Lillås
(KD). Politiska ledamöter i styrelsen väljs för två år i taget, nytt val 2020.
Som ordinarie adjungerad tjänsteperson sitter Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg och som
ersättare Anders Lindén, enhetschef miljö för mandatperioden 2019-2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Som ordinarie ombud till Årsstämman sitter Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande och
som ersättare Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande för perioden 2019-01-01
till och med 2023-05-31.
__________
Sammanfattning
Sjöbo kommun har tidigare ansökt om och beviljats medlemskap i vattenrådet för Nybroån, Kabusaån
och Tygeån. Valberedningen har gett samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att utse ledamöter, ombud
och adjungerad tjänsteperson inför årsstämman. Politiska ledamöter väljs för två år i taget. (Det ska
väljas ordinarie och ersättande ledamot för två år, adjungerad tjänsteperson för ett år och ordinarie
och ersättande ombud endast för årsstämman). Ledamöterna förutsätts vara intresserade av
vattenvårdsfrågorna, kunna påverka politiken och delta på styrelsemötena. Ombuden bör vara
nämndens ordförande eller representera kommunstyrelsen. Namn och kontaktuppgifter (e-post och
mobilnummer) för respektive utsedd kandidat lämnas till valberedningen. Nämnden föreslås besluta
om kandidater inför årsstämman.

Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden vill överlåta ersättarplatsen på tjänstemannanivå till tekniska nämnden,
eftersom tekniska nämnden står för recepientkontrollen och fungerar som kunskapsutbyte till
vatttenrådet.

Underlag för beslut
SBN beslut 2019-04-16, §49/19 angående utse representanter i Nybroån, Kabusaån och Tygeåns
vattenråd.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Thomas Quist
Jan Friheden
Magnus Weberg
Kent-Ivan Andersson
Eva Nielsen Osterman
Anders Lindén
Pia Fröjd
Henrik Uthas, Samhällsbyggnad,Ystad kommun,
E-post: henrik.uthas@ystad.se

Justerandes sign
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Ank. 2020 -02- 2 0
Dnr.

Blentarp den 20 februari 2020

Reservation

Vi reserverar oss mot beslutet att inte bifalla vårt inlämnade initiativärende "Ny förvaltningschef"
nr 17, på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 februari 2020.
Vi anser att det är av största vikt att ha en förvaltningschef som har det övergripande ansvaret för
förvaltningen inte minst nu när ekonomin är i obalans, men även för att i framtiden leda och
samordna förvaltningen på ett gott sätt för alla medarbetare.
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För Sverigedemokraterna
Lars-Wilhelm Larsson

E-mail:

Telefon;

Hemsida:

sjobo@sd.se

0706-76 76 32

https://sjobo.sd.se

