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1. Inledning
Behovsutredning enligt lag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun är en operativ prövningsoch tillsynsmyndighet som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska upprätta en behovsutredning över tillsynsbehovet inom sitt ansvarsområde enligt
miljöbalken och de föreskrifter och förordningar som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tidsperiod om tre år, men ska ses
över vid behov och minst en gång per år. Enligt miljötillsynsförordningen ska
tillsynsmyndigheten även föra ett register över de tillsynsobjekt som kräver
återkommande tillsyn. För sådan registerhållning använder miljö- och hälsoskyddsnämnden ärendehanteringssystemet Ecos 2 och upprättade Exceldokument. Med hjälp av en behovsutredning och registerhållningen kan myndigheten göra avvägningar och prioriteringar som senare kan avspeglas i en
tillsynsplan. Årligen arbetar miljöenheten fram en verksamhetsplan, vilken
motsvarar en samlad tillsynsplan. Varje år ska myndigheten följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för år 2019/2020/2021 tagit fram en behovsutredning som visar tillsynsbehovet inom Botkyrka kommun. Nämnden
har valt att även inkludera tillsynen enligt strålskyddslagen och vissa delar av
tobakslagen i behovsutredningen. Utredningen ska inte ta hänsyn till faktiska
resurser, utan visa vad som krävs för att klara av den tillsyn som ligger under
myndighetens ansvar. Det är miljö- och hälsoskyddsteamets ansvarsområden
som redovisas i dokumentet. Några exempel på vad nämnden har tillsynsansvar över är små och större industrier, förorenad mark, avloppsanläggningar,
skolor, förskolor och bostäder. I dokumentet redovisas tillsynsbehovet som tid
(timmar). Det för att enkelt kunna relatera till hur många anställda det finns
behov av i miljö- och hälsoskyddsteamet.
Syfte och mål

Syftet med behovsutredningen är att visa på vilket behov av tillsyn enligt miljölagstiftningen och stålskyddslagen samt vissa delar av tobakslagen som finns
inom kommunen och hur mycket arbetstid den tillsynen beräknas ta samt för
att lättare kunna bedöma vilka personalresurser som krävs för att utföra kommunens tillsynsansvar. Syftet är dessutom att ge ett underlag till den årliga
tillsyns- och verksamhetsplanen. Tillsammans med tillsyns- och verksamhetsplanen ska behovsutredningen skapa förutsättningar för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet att bedriva en ändamålsenlig, strukturerad och
effektiv tillsyn.
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2. Tillsyn
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska arbeta för att miljöbalkens syfte uppnås
inom de områden som nämnden har tillsynsansvar för.
Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reglementet beskriver vilka lagar som nämnden har ansvar för, delegation för.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden verkställer enligt reglementet uppgifter inom
natur, miljö-, hälso- och smittskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt
lag ska verkställas av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och som inte regleras i annan nämnds reglemente1. Dessa områden är
sedan delegerade2 till miljö- och hälsoskyddsteamet för verkställande tillsyn.
Tillsyn enligt lagar, nationella och internationella mål

Tillsynen syftar till att säkerställa att miljöbalkslagstiftningen följs. Utöver
lagefterlevnad arbetar myndigheten för att de nationella och regionala miljökvalitetsmålen uppfylls. Miljökvalitetsmålen är nationella mål som bidrar till
att vi når internationella mål, de globala hållbarnhetsmålen. Det är särskilt
några av de globala hållbarhetsmålen som har tydligt miljöfokus 3, 6, 7, 11, 12,
13, 14 och 15 och som kan ge förutsättningar för att uppnå de nationella miljömålen. Miljökvalitetsmålen är utgångspunkten för Botkyrka kommuns miljöarbete. Det finns sammanslagt 16 nationella miljökvalitetsmål varav ett miljömål Storslagen fjällmiljö inte är aktuellt för Botkyrka kommun.
Den operativa tillsynen som ska säkerställa att bestämmelserna i miljöbalken,
dess följdlagstiftning och EU-förordningar följs är fördelad på statliga myndigheter och kommunal nämnd. Detta regleras i miljötillsynsförordningen
(2011:13)3. Det finns olika prövnings- och tillsynsnivåer för olika typer av
verksamheter. A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen,
B-verksamheter kräver tillstånd från länsstyrelsen och C-verksamheter är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utöver detta finns många
verksamheter som varken är tillstånd-eller anmälningspliktiga, så kallade U- eller
UH-verksamheter. Även om dessa verksamheter inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga så omfattas de av miljöbalken och dess tillhörande lagstiftning. För
dessa verksamheter finns det inget krav på att föra registrering vilket leder till att
det totala antalet är svårt att uppskatta. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun bedriver tillsyn över de verksamheter som är C, U och UH men
bedriver även tillsyn på större A- och B-verksamheter. För dem har länsstyrelsen
1

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun, Författningssamling.
Ord nr 8-1-11, daterad: 2016-01-01.
2
Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun. Dnr:
sbf/2017:483, beslutat den 11 december 2017
3
2 kap. i miljötillsynsförordning (2011:13).
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överlåtit tillsynsansvaret till den kommunala nämnden. Vad som faller under
miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar är också reglerat i reglementet för
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.
Tillsyn i praktiken

Miljö- och hälsoskyddsteamets handläggare utför tillsyn genom inspektioner,
granskning av rapporter samt ger information och rådgivning till verksamhetsutövare och medborgare. Personalen handlägger även anmälnings- och tillståndsärenden samt besvarar remisser från statliga myndigheter och verksamheter inom kommunen. För att säkerställa att lagstiftningen följs fattas beslut
om rättelse genom förelägganden eller förbud. Har någon person, ett företag
eller annan verksamhet överträtt lagstiftningen är handläggarna skyldiga att
besluta om miljösanktionsavgift. Råder misstanke om brott inom miljöbalkens
område upprättats en åtalanmälan.
Miljöenheten bedriver den planerade tillsynen i kampanjform. Inom en kampanj ska planering, utförande av tillsynen, uppföljning och utvärdering ingå.
Det kan handla om exempelvis en tillsynskampanj som bedrivs på fordonsverkstäder, lantbruk eller förskolor. I regel arbetar flera handläggare tillsammans inom respektive kampanj för att på så vis förkorta utförandetiden och för
att skapa förutsättning för att lika bedömningar görs. Inom miljö- och hälsoskyddsteamet har alla handläggare ansvarsområden inom vilka de bör hålla sig
uppdaterade.
Den oplanerade verksamheten, exempelvis inkommande ärenden i form av
klagomål eller uppföljningar, fördelas till stor del utifrån ansvarsområde och
rådande arbetsbelastning för respektive handläggare.
Finansiering

Som tillsynsmyndighet är det miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift att på
eget initiativ, i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken. Tillsynsmyndighetens kostnader för tillsyn bekostas inte av samhället
utan av avgifter som betalas av den som är föremål för tillsyn. Kommunen har
rätt att ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, förordningar
och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt EU-förordningar
inom miljöbalkens tillämpningsområde. Tanken är att den som förorenar är
den som ska stå för kostnaderna och ska alltså inte bekostas av samhället. Regeringen har i förarbetena till miljöbalken betonat vikten av att tillsynen över
miljöbalkens område i huvudsak är avgiftsfinansierad och inte skattefinansierat. Med stöd av detta har nämnden en taxa för sin verksamhet och i den finns
angivet vilka verksamheter som ska betala en årlig avgift. Hur stor den årliga
avgiften ska vara är baserat på vilken risk verksamheten kan medföra och utifrån det har tillsynsbehovet räknats ut. Om verksamheterna inte omfattas av en
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årlig avgift enligt taxan utgår timavgift för den tillsyn som bedrivs. Timavgiften är för närvarande 1 035 kr. Beloppet kommer att justeras enligt PVG under
den kommande treårsperioden.

3. Behovsutredningens olika delar
Behovsutredningen utgår från en modell av Sveriges kommuner och landsting
(SKL), Kommunala behovsutredningar – en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll (2018). Behovsutredningen är indelad i fyra olika
kategorier som tillsammans visar det totala tillsynsbehovet. Kategorierna är
styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Behovsutredningen utgår ifrån branschnivå och inte på objektnivå.
Styrd tillsyn

I styrd tillsyn omfattas verksamheter som har störst behov och krav och är tillståndpliktiga verksamheter (A-, B-, IUV4) samt anmälningspliktiga miljö- och
hälsoskyddsverksamheter (C och H). Dessa verksamheters tillsyn styrs externt
via lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen (basbehov) i
form av årliga tillsynsaktiviteter. Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. För många av dessa verksamheter är tillsynen fastställd men kommunen kan styra antalet tillsynstimmar
utifrån lokala förutsättningar. Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten
där kommunerna har mindre möjlighet att påverka.
Behovsprioriterad tillsyn

Behovsprioriterad tillsyn omfattar alla verksamheter som varken är tillståndseller anmälningspliktiga (så kallade U- och UH verksamheter) samt statliga
tillsynsprojekt, avloppsinventering och andra tillsynkampanjer där kommunen
ser ett behov. U är en benämning för icke-anmälningspliktiga miljöfarliga
verksamheter och UH är SKL:s benämning för icke anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter5.
Denna tillsyn sker vid behov och det är nämnden som bestämmer hur ofta
denna typ av tillsyn ska utövas, så kallad tillsynsfrekvens. Genom att utgå från
branschens risker för hälsa och miljö och de lokala förutsättningarna kan
branschernas tillsynsfrekvens bestämmas. Kommunen planerar och fördelar
tillsynsbehovet över tre år och tillsynen ska ske i form av återkommande tillsynsaktiviteter.

4

Industriutsläppsverksamheter (IUV) enligt Industriutsläppsförordningen (2013:250).
Verksamheter som inte är anmälningspliktiga enligt 45 § i förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
5
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För att dela in den behovsplanerade tillsynsen utifrån tillsynsbehov har SKL:s
planeringsmatris från vägledningen används. Se figur på nästa sida.

Högt
tillsynsbehov
Normalt
tillsynsbehov

Lågt
tillsynsbehov
Sporadiskt
tillsynsbehov

Figur 1 Planeringsmatris för indelning av tillsynsbehov.

Branscher som har högt tillsynsbehov behöver årlig tillsyn och därmed en
högre årlig tillsynsavgift än branscher med lägre tillsynsbehov. Branscher som
har normalt tillsynsbehov behöver ha återkommande tillsyn ungefär 1-2 gånger
per treårsperiod. Branscher med lågt tillsynsbehov har kampanjinriktad tillsyn i
större projekt med regelbundna intervall med cirka ett besök per treårsperiod.
Sporadiskt tillsynsbehov innefattar branscher som inte behöver återkommande
tillsyn, tillsynen kan ske behovsstyrt, det vill säga när behovet påkallas exempelvis genom klagomål.
Händelsestyrd tillsyn

I händelsestyrd tillsyn ingår exempelvis ansökningar, anmälningar och befogade klagomål och den tillsynen bedöms utifrån kommunens ärendehanteringsystem, tidsregistrering och tidigare erfarenheter. Tillsynsmyndigheter behöver
ha resurser även för den händelsestyrda tillsynen utan att det tas resurser från
den styrda eller behovsprioriterade tillsynen. Genom digitaliserade system och
samverkan mellan kommuner kan tillsynsmyndigheterna nå effektivare processer och på sikt minska tidsbehovet för olika moment. Projektinriktad tillsyn
(behovsprioriterad tillsyn) exempelvis inventering av enskilda avlopp under ett
år kan leda till mer händelsestyrd tillsyn nästkommande år i samband med ansökningar och anmälningar av enskilda avlopp. För att ha bra förutsättningar
för att uppfylla tillsynsplanen bör därför inte all tid planeras in.
Skattefinansierad tillsyn

Denna typ av tillsyn är inte möjlig att avgiftsfinansiera utan måste finansieras
via anslag, d.v.s. via skattemedel. Kommunens skattefinansierade tillsyn är
obligatorisk och omfattar arbete med sanktionsavgifter, åtalsanmälningar,
ogrundade klagomål och uppföljningar men även remisser, lämna information
och upplysningar. Målsättningen är att så mycket som möjligt ska avgiftsfinansieras och för den tillsyn där det inte är möjligt måste tillsynen skattefinansieras. En del tillsynsärenden kan vara helt eller delvis skattefinansierade exempelvis att upprätta en åtalsanmälan som inte är möjlig att avgiftsfinansiera,
medan själva tillsynen som lett fram till anmälan är avgiftsfinansierad. Därför
behövs det bra rutiner för debitering och tidigt avgöra om exempelvis ett kla-
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gomål är ogrundat och hur timavgiften ska debiteras. Om inte detta sker är
risken att andelen skattefinansierad tillsyn ökar i onödan.
Övrigt tidsbehov

Behovsutredningen utgår ifrån tillsyn och redovisar inte tidsbehovet som
miljö- och hälsoskyddsteamet har för övriga arbetsuppgifter. Denna tid motsvarar cirka 50% av en årsarbetstid på cirka 2000 timmar. Det gäller bland annat tid för verksamhetsplanering, uppdatera behovsutredningen, teammöte,
informationsmöten, enhetsmöten, kvalitetsarbete, kompetensutveckling, rekrytering, lära upp nyanställd kollega, semesterar, sjukdom med mera.

4. Genomförande av behovsbedömning
För att sammanfatta miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsbehov har behovsutredningen utgått ifrån nämndens befintliga tillsynsregister Ecos, tidsredovisningsprogrammet TOJ, kunskap och erfarenhet om de olika tillsynsbranscherna som finns inom kommunen. En del tillsynsområden så som radon,
tobak- och energitillsyn med mera ingår i den ordinarie tillsynen inom vissa
branscher och har inte tagit med i denna utredning. Sådan tillsyn ingår i den
årliga tillsyns- och verksamhetsplaneringen.
Den här behovsutredningen utgår ifrån branschnivå baserat på gällande taxa
samt kategorier i nämndens ärendehanteringssystem, så som ”Fordonsservice
och drivmedelhantering” och ”Frisörsalonger”. Att gruppera enskilda tillsynsobjekt gör att det lättare går att hitta verksamheter som har liknande tillsynsbehov som i sin tur ger förutsättningar för en rationell tillsyn.
Den händelsestyrda tillsynen är ett medeltal utifrån tidigare års tidsredovisning
över inkommande ärenden och har därefter kategoriserats efter de vanligaste
typerna av inkommande ärenden för att kunna bedöma om det är avgiftfinansierad handläggning eller tillsyn.
Nämndens skattefinansierade tillsyn är baserad på ett medeltal av de senaste
årens tidredovisning, antalet remisser, deltagande i olika projekt, miljösanktionsavgift, åtalsanmälningar, antalet procent som är obefogade klagomål, förbättringsarbeten med mera.
Tillsynsbranscher och miljökvalitetsmål, globala hållbarhetsmål samt
folkhälsomål

Botkyrka kommun ska arbeta efter de globala hållbarhetsmålen6. För att konkretisera dessa och bedöma hur olika verksamheter i kommunen påverkar miljön och människors hälsa har miljö- och hälsoskyddsnämnden valt att basera
behovsutredningen på de 15 nationella miljökvalitetsmålen7 och de nationella
6
7

Mer information om de globala hållbarhetsmålen finns på www.globalamalen.se
Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt för Botkyrka kommun.
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folkhälsomålen8. Varje bransch har jämförts med vilka och hur många av de 15
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som branschen kan tänkas beröra. Med
hjälp av detta, antalet objekt som finns av varje bransch i kommunen och handläggarnas erfarenhet om de olika branscherna har man kunnat uppskatta hur
varje bransch kan bidra till att motverka branschens negativa påverkan på
miljö och människors hälsa och på sätt göra en värdering över hur ofta varje
bransch behöver ha tillsyn. Bedömningen är subjektiv och antalet objekt inom
varje bransch är sådant som har kunnat sökas ut i nämndens ärendehanteringssystem. Resultatet visar en grov uppskattning över vilka branscher som genom
tillsyn gör störst miljö- och hälsoskyddsnytta.
Miljökvalitetsmålen är följande:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 Bara naturlig försurning
 Giftfri miljö
 Skyddande oxonskikt
 Säker strålmiljö
 Ingen övergödning
 Levande sjöar och vattendrag
 Grundvatten av god kvalitet
 Hav i balans samt levande kust och skärgård
 Myllrande våtmarker
 Levande skogar
 Ett rikt odlingslandskap
 God bebyggd miljö
 Ett rikt växt- och djurliv
Folkhälsomålen, som omvandlades i juni 2018 är följande:
 Det tidiga livets villkor
 Kompetenser, kunskaper och utbildning
 Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 Inkomster och försörjningsmöjligheter
 Boende och närmiljö
 Levnadsvanor
 Kontroll. inflytande och delaktighet
 En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

8

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, de tidigare 11 omvandlades till 8 målområden.
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Globala hållbarhetsmålen är följande:
 Ingen fattigdom
 Ingen hunger
 Hälsa och välbefinnande
 God utbildning för alla
 Jämnställdhet
 Rent vatten och sanitet
 Hållbar energi för alla
 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 Minskad ojämnhet
 Hållbara städer och samhällen
 Hållbar konsumtion och produktion
 Bekämpa klimatförändringen
 Hav och marina resurser
 Ekosystem och biologisk mångfald
 Fredliga och inkluderande samhällen
 Genomförande och globalt partnerskap
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5. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsbehov
I tabellerna nedan redovisas beräknat tidsbehov för tillsynsarbete inom olika
områden. Totalt har nämnden i genomsnitt ett tillsynsansvar som motsvarar
10 730 timmar per år vilket motsvarar 5 617 timmar miljöskyddstillsyn och
5 113 timmar för hälsoskyddstillsyn mellan perioden 2019-2021. Hur tillsynen
fördelas per bransch samt antalet tillsynstimmar för miljö- och hälsoskyddstillsyn per år mellan perioden 2019-2021 beskrivs vidare nedan.
Miljöskydd

Tabell 1: Antalet tillsynstimmar för miljöskyddstillsyn under perioden 20192021.
Behov i timmar Behov i timmar
2019
2020

Behov i timmar
2021

Styrd tillsyn

1404

1404

1404

Behovsprioriterad tillsyn

529

329

626

Händelsestyrd tillsyn

1205

1205

1205

Skattefinansierad tillsyn

2454

2454

2454

Summa totalt

5592

5392

5689
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Hög tillsynsbehov
Årlig tillsyn

Tabell 2: Visar omfattningen av den styrda tillsynen inom miljöskydd. Den
styrda tillsynen kan inte prioriteras bort.
Bransch

Antal
objekt

Antal timmar
(medel/år)

Jordbruk

1

23

Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja,
gas, kol, malm, mineral, berg,
naturgrus m.m.

2

57

Livsmedel och foder

4

20

Massa, papper och pappersvaror

1

85

Kemiska produkter

2

31

Gummi- och plastvaror

3

16

Mineraliska produkter

3

45

Stål och metall

1

6

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning

1

10

Metallbearbetning

3

18

Förbrukning av organiska lösningsmedel

10

47

Förbränning

2

66

Fordonsservice och drivmedelhantering

19

155

Hamnar

2

63

Rening av avloppsvatten

1

84

Avfall

16

411

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

3

36

20 %

234

74

1404

Uppföljande tillsyn, alla branscher
Summa totalt

14

Sporadiskt tillsynsbehov
Tillsyn vart fjärde år
eller mindre

Lågt tillsynsbehov
tillsyn vart tredje år

Normalt tillsynsbehov
Tillsyn 1-2 gånger vart tredje år

Högt tillsynsbehov
Årlig tillsyn

Tabell 3: Visar den behovsprioriterade tillsynen samt hur ofta varje bransch
behöver ha tillsyn inom miljöskydd. Branscher med sporadiskt tillsynsbehov
kan prioriteras bort.
Bransch

Antal
objekt

Antal timmar
(medel/år)

Jordbruk

6

32

Rening av avloppsvatten

5

25

Infrastruktur

3

126

Förbrukning av organiska lösningsmedel

7

14

Kommunala avloppsledningsnätet

1

15

Fordonsservice och drivmedelshantering

51

46

Textiltvätterier

5

7,5

Golfbanor

3

3

Båtklubbar

4

6

Detaljhandel som säljer kemikalier

20

60

Strandskydd

13

43

Metallbearbetning

1

1

Hästgårdar

40

60

Konstgräsplaner

15

22,5

Uppföljande tillsyn, alla branscher

20 %

92

Summa totalt

174

553
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Hälsoskydd

Tabell 4: Antalet tillsynstimmar för hälsoskyddstillsyn under perioden 20192021.
Behov i timmar Behov i timmar Behov i timmar
2019
2020
2021
Styrd tillsyn

557

396

557

Behovsprioriterad tillsyn

1177

1289

1566

Händelsestyrd tillsyn

701

701

701

Skattefinansierad tillsyn

2616

2616

2616

Summa totalt

5050

5002

5439
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Tabell 5: Visar omfattningen av den styrda tillsynen inom hälsoskydd. Den
styrda tillsynen kan inte prioriteras bort.
Antal
objekt

Antal timmar
(medel/år)

Bassängbad

4

24

Plaskdammar

2

6

Solarieverksamhet

6

6

Tatuering

6

9

Skola med mer än 100 elever

31

124

Skola med högst 100 elever

3

9

Förskola med mer än 50 barn

42

168

Förskola med högst 50 barn

13

39

Fotvård

14

14

Hudvård

1

1

Skönhetssalong

3

3

Akupunktur

4

4

Uppföljande tillsyn, alla branscher

20 %

81

Summa totalt

129

488

Lågt tillsynsbehov
Tillsyn vart tredje år

Normalt tillsynsbehov
Tillsyn 1-2 gånger vart tredje år

Högt
tillsynsbehov
Årlig tillsyn

Bransch

17

Antal
objekt

Antal timmar
(medel/år)

487

417

5

20

7

42

Bostäder, mer än 10 000 lägenheter

1

48

Bostäder, mer än 1000 lägenheter

1

24

Bostäder, mer än 500 lägenheter

1

16

EU-bad

2

10

Strandbad

4

16

Köldmedieanläggningar

103

206

Normalt
tillsynsbehov
Tillsyn 1-2 ggr
vart tredje år

Återvinningsstationer

42

42

Fritidsgårdar

11

16,5

Familjedaghem och öppna förskolor

20

40

Lågt
tillsynsbehov
Tillsyn vart
tredje år

Tabell 6: Visar den behovsprioriterade tillsynen samt hur ofta varje bransch
behöver ha tillsyn inom hälsoskydd. Branscher med sporadiskt tillsynsbehov
kan prioriteras bort.

Idrottsanläggningar

19

19

Gym

9

9

Bostäder, mindre än 500 lägenheter

99

99

Hotell

2

12

Biograf

1

0,8

Häkten

1

0,8

Samlingslokal utan boende

18

36

Frisörsalong

26

20

Massage

8

6

Uppföljande tillsyn, alla branscher

20 %

218

Summa totalt

867

1307

Bransch

Sporadiskt tillsynsbehov
Tillsyn vart fjärde år
eller mindre

Högt tillsynsbehov
Årlig tillsyn

Enskilda avlopp
Lokaler för vård och annat
omhändertagande, mindre än 50 boende
Lokaler för vård och annat
omhändertagande, mer än 50 boende
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