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Sektionen för planering, säkerhet och miljö





Större uppvärmning i Sverige än globalt

• För varje grad varmare 
planeten blir, ökar 
temperaturen i Sverige 
med 1,5 grader.

• I Arktis är uppvärmningen 
dubbelt så stor som 
globalt.



Större risk för översvämningar, Malmö

- Nästan en meter högre havsnivå, 
vid fortsatt ökande utsläpp.

- Kraftiga skyfall återkommer 
oftare och blir starkare.

- Ju värre översvämningar, desto 
större fara för individer, risk för 
skada på fastigheter och 
samhällskostnader. Beräknad högsta havsnivå i slutet av seklet vid ökade 

utsläpp och extremväder.



Klimatanpassning i kommuner och 
regioner
Konsekvenserna av ett förändrat klimat slår olika över
landet
Risken för skyfall och värmeböljor
Kunskap, politiska ställningstaganden och åtgärder
skiljer sig åt
Stadsplanering – viktigaste verktyget? 



Buller från idrottsplatser -
bakgrund
• MMD dom M7776-18 (Boovallen) och efterföljande diskussion
• Oro för hårda krav på åtgärder även vid mindre planer och  

anläggningar om industribullerriktvärden överskrids
• Industribullervägledning används till röster m.m. trots att den avser  

buller från tekniska installationer.
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NV:s tankar om ev. framtida  
vägledning
• Avgränsat till mindre planer/anläggningar
• Röster, dunsar, visselpipa m.m. ej jämförbart med industribuller
• Riktvärden (ekvivalentnivåer dBA) mindre lämpligt
• Skilj miljötillsyn från ordningsfrågor?
• Om vägledning utan riktvärden behöver vi ett nära samarbete med

kommunerna.
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SKL:s tankar
• Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande är  

de lokala tillsynsmyndigheterna inom miljöbalkens område.

• Det finns inte någon tydlig vägledning vad gäller buller från  
idrottsanläggningar och liknanden verksamheter. I brist på specifik  
vägledning används vägledning som ligger i närheten trots att det  
tydligt framkommer att den inte avsedd för buller från  
idrottsanläggningar och liknande verksamhet.

• De lokala myndigheterna behöver ytterligare stöd från den centrala  
tillsynsmyndigheten inom området. Vilket i detta fall är  
Naturvårdsverket.
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Den nya  kontrollförordningen och  
kommunernas avgifter



Bakgrund
• Den 14 december 2019 börjar EU:s nya kontrollförordning (EU)

2017/625 att gälla.
• Lagändringar med anledning förslag i Ds 2018:41 En anpassning  av 

bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya  kontrollförordning 
är försenade.
• Träder i kraft tidigast 1 juli 2020

• Frågan om eventuell efterhandsdebitering som behandlades i Ds
2018:41 kommer inte att vara aktuell under 2020.



Vad innebär detta?
”Ett mellanår

-oklar situation  
2020”

• Detta innebär att avgiftsbemyndigandet i 28 § livsmedelslagen (2006:804)  
kommer att gälla i sin nuvarande lydelse även efter att EU:s nya  
kontrollförordning har trätt i kraft.

• RK arbetar med att genomföra nödvändiga förordningsändringar (exreferenser
till den nya kontrollförordning)

• I en övergångsperiod – innan det nya bemyndigandet i 28 § livsmedelslagenfinns på plats 
– gäller därför att avgift får tas ut för ”offentlig kontroll, prövning och registrering”.

• Det nya begreppet ”annan offentlig verksamhet” kommer inte att kunna föras in i  
avgiftsförordningen

• Kommunerna behöver/bör anpassa sina dokument (taxa och delegationsordning) till 
den nya kontrollförordningen.



Vad gör SKL nu?
• SKLhar tagit fram vägledning (cirkulär) inför  den nya

kontrollförordningen.

• Underlaget färdigstält i slutet av september.

• Vi har inte haft tillgång till förordningar i dess nya lydelser.



Efterhandsdebitering
• Införande av efterhandsdebitering och nytt 

riskklassningssystem  kan tidigast ske 1 jan 2022
• Kräver beslut 2019 hösten

• Ger tid för information och analys
• Stör inte avgiftssystemen och möjligheten för full avgiftsfinansiering för

kommunerna
• Underlättar för livsmedelsföretagen att inordna sig nytt system



Senaste nytt om SKL:s  
behovsstyrda taxa



Behovsstyrda taxan - fokus på  
processer (repetition)
• Helhetsgrepp om

behovsutredning,
• tillsynsplanering och finansiering

• Länkar statlig och kommunal  
taxekonstruktion, följer
statens  angivna koder

• Tillsynsbehovet styr taxan,
likriktad,  färre valmöjligheter

• Excel, schablontid per bransch

• Jämförbar, färre detaljer

• Risk- och
erfarenhetsbedömning,  
premiering, riskpoäng och  
avgiftsklasser tagits bort

• SKL:s tidigare undernivåer och
• indelningar i underkoder tagits

bort

• 25%-regeln är förändrad

• Justeringsmöjligheterna för
• delverksamheter reviderade



Så kommer du igång med  
behovsstyrd taxa
• Steg för steg-guide SKL:s hemsida
• Årshjul att följa, treårscykler

för behovsutredning och taxa

• https://skl.se/samhallsplanerin
ginfrastruktur/miljohalsa/taxam
iljo/taframdintaxa.26883.html

Exempel från hemsidan

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/taframdintaxa.26883.html


Nyhet: Webbinarier taxa hösten 2019
Torsdag 19 september, De stora penseldragen, vad finns på webben
Torsdag 3 oktober, Planering av tillsynen
Måndag 14 oktober, Finansiering av tillsynen
Måndag 4 november, Räkna ut handläggningskostnad per timme
Tisdag 3 december, Fylla i bilaga 1, 2 och 3 i excel

Ställ dina frågor under webbinariet!



Resultat från enkäten januari 2019
SKL:s skrift om behovsutredningar del av 
kommunernas arbete efter 1 år
Enkät 1/1 2019 visar 87% av svarande 
använder eller kommer börja använda 
SKL:s skrift om Behovsutredningar 
Kartor/listor över kommunerna kommer 
på taxe-webben



Vilka använder behovsstyrd taxa?
60-tal kommuner idag som använder 
behovsstyrda taxan

33 av dem har godkänt att vi 
publicerar kommunens namn, se 
karta 

Meddela era uppdateringar till SKL via 
webben, när kartan läggs ut inom kort



Handläggningskostnad per timme MB 



Handläggningskostnad per timme LIV 



Samverkan



Vad är avtalssamverkan?
− En kommun åtar sig att utföra uppgifter för en eller 

flera andra kommuner genom ett civilrättsligt avtal. 
−Det kan gälla avgränsade specialistuppgifter eller 

all handläggning inom ett visst område. 
− Avtalssamverkan berör inte huvudmannaskapet. 

Den kommun som åtar sig att utföra en uppgift för 
någon annan övertar inte det politiska ansvaret för 
uppgiften. 



Hur kan kommuner avtalssamverka?

−Det kan handla om att:
− köpa en hel tjänst av en annan kommun
− säkra backup vid semestertider
− köpa specialistkompetens vid sällan förekommande 

ärenden. 
− flera kommuner går samman och delar på en tjänst 

eller skapa en resurspool. 



Fördelar med avtalssamverkan
−Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ställer krav på att 

kommuner ska ha resurser och kompetens för sin 
myndighetsutövning. 

− Flera nationella utredningar pekar på behovet av utökad samverkan
− Kommuner kan stärka sin strategiska kapacitet, uppnå en högre 

effektivitet, samtidigt som sårbarheten minskar under semestrar, vid 
föräldraledighet eller sjukdom hos personalen 

−Mindre kommuner kan gå samman och anställa en inspektör. Flera 
kommuner får tillgång till kompetensen, samtidigt som det ger 
möjlighet att erbjuda handläggaren en heltidsanställning 



Avtalssamverkan
− SKL har publicerat den juridiska skriften 

Kommunal avtalssamverkan – Tillsyn och 
prövning

− Innehållet behandlar de vanligast 
förekommande rättsliga och praktiska 
frågeställningarna

− Innehåller exempelklausuler på hur avtal kan 
utformas

−Du hittar skriften här: 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftform
ervalfrihet/avtalssamverkan.17186.html

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/avtalssamverkan.17186.html


Vad är Glokala Sverige?

• Svenska FN-förbundet och SKL
• Kommunikations- och utbildningsprojekt 
• Stöd av Sida, 2018-2020
• Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner 
• Stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030



Stöd till kommuner och regioner
• I projektet Glokala Sverige ingår 81 kommuner och 15 regioner 
• 7 regionala träffar i vår och 10 i höst
• Årlig konferens den 25 september i Stockholm
• Skrift ”Ledarskap för hållbar utveckling – Agenda 2030 i kommuner och 

regioner” 19 exempel från kommuner och regioner
• Rådet för främjandet av kommunala analyser) har publicerat ett 

nyckeltalsurval i som stöd för arbetet med Agenda 2030

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/


Varför pilotdeltagarna vill fortsätta 



Agenda 2030

• Agendan är universell
• Målen är integrerade och odelbara
• Ingen ska lämnas utanför
• 17 mål 169 delmål
• 25 september 2015
• 2/3 av målen behöver hjälp av den lokala och regionala nivå



Populärversion
− I november publicerar SKL 

en ”populärversion” av 
skriften. 

−Riktar sig till politiker och 
chefer

− Innehåller goda exempel 
från kommuner som har 
erfarenhet av 
avtalssamverkan
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