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Hur ska myndighetsfrågorna inom 
miljöområdet ledas om 5 till 10 år? 

 

Hur ska vi ha rätt kompetens? 

 

Hur ska vi jobba effektivt? 

 

Vad är politiskt viktigt? 
 



Strategiska ledningsfrågor för 
myndighetsarbetet 

Uppdrag 

Verksamhetsplan 

Budget 

Taxa 

Kvalitet 

Service/rättssäkerhet 

Uppföljning 

Utvärdering 
 



Nämndens organisation och 
arbetssätt 

 

 Avsätt tid för diskussion om resursbehov, prioriteringar 
och tillsynsplanering 

 

 Regelbunden rapportering av tillsyn från förvaltningen 
t.ex. tertialuppföljning 

 

 Utse ansvariga inom partigruppen för att gå igenom 
inkomna skrivelser, delegationsärenden, m.m. i 
nämndens handlingar 



Vad är nämndens 
myndighetsansvar? 
 

 Allmänna hänsynsreglerna 

 Skydd av områden  

 Miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd 

 Verksamheter som orsakar 
miljöskada 

 Jordbruk och annan verksamhet 

 Kemiska produkter och 
biotekniska organismer 

 Avfall och producentansvar 
 

 



Vad består tillsyn av? 

 Information 
 

 Efterlevnadskontroll 
 

 Åtgärder för att åstadkomma 
rättelse 
 

 Uppföljning 
 

 Miljöstrategiarbete 
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Hur blir tillsynen 
professionell? 

 Treårig behovsutredning och register 
 

 Treårig aktuell tillsynsplan 
 

 Systematisk uppföljning och utvärdering 

 

 

Vid överlåtelse 

 

 Kommunens nämnd- och 
förvaltningsorganisation 

 

 Tillräckliga resurser och kompetens, särskilt 
över hantering av kemiska produkter 



Bikupa – hur är det hos dig? 

 

Prata tre och tre.  

 

 Hur vet du som politiker i 
miljönämnden att tillsynen är 
professionell och effektiv i din kommun? 

 

 Hur följer ni upp de krav som 
lagstiftaren ställer på miljönämnderna 
som lokal tillsynsmyndighet? 

 



Kommunens rätt att ta ut avgift 

 

 Får meddela föreskrift om avgift, 
inget skallkrav 

 

 Rätt att ta ut avgift – kräver 
motprestation 

 

 Ej skatterätt  

 

 Förorenaren betalar  (PPP) 
 

  

 



Vad består avgiften av? 

 ”Faktor x Faktor =  Produkt” 

 

 Timavgiften  x  Tillsynstid =  
Avgiften som 
verksamhetsutövaren betalar 

 

 Vem betalar om inte 
verksamhetsutövaren gör det?   
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Vilka kostnader ska  
timavgiften täcka? 

 

 Personalkostnader 

 

 Lokalkostnader 

 

 Administration 

 

 Miljöövervakning 

 

 Övrigt  



Tillsynstid 

 Tillsynstiden är total tid minus 
bakgrundstid 

 

 

 

 

Total tid för myndighetsuppgifter 

Bakgrundstid Personlig tid Gemensam 
tid 

Tillsynstid Debiterbar  Skattefinansi
erad 

 Normal debiterbar tid är mellan 600 
och 1000 timmar/årsarbetskraft 



Timavgift 2010 

 Tillsyn enligt miljöbalken 
734 kronor/h 
 

 Tillsyn enligt livsmedelslagen  

      740 kronor/h 
 
 
Medelvärde, ”Jäv och beroende - enkät om miljö- 
och hälsoskyddet i kommunerna 2011”  

 



Exempel på timavgift 

En kommun har sex handläggare, deras totala tillsynstid är  6 000 
timmar (debiterbar + skattefinansierad tid). Totala kostnaderna för 
myndighetsarbetet är 5 100 000 kr. Politikerna har tagit ställning 
till att kostnadstäckningen ska vara 80 %. 

 

Summa kostnader / Tillsynstid = Timavgift 

 

5 100 000 kr/6 000 timmar = 850 kr/timme 

5 100 000 kr/ 5 000 timmar = 1020 kr/timme 

 
Om tillsynstiden minskar och bakgrundstiden ökar så ändras timavgiften. 



Uppskattning av kommunens kostnadstäckning, i procent, för  
myndighetsutövning inom nedanstående områden för åren  
2006 samt 2010 



Bikupa – hur är det hos dig? 
 
 

Prata tre och tre.  

 Vilken timtaxa har ni?  
Hur ser kostnadstäckningsgraden ut,  
finns en  politisk uttalad ambition hur 
hög den ska vara? 
 

 Diskuterar ni hur stor debiterbar tid ni 
har per inspektör? 
 

 Får ni mycket synpunkter på taxans 
storlek och utformning från företag/ 
verksamhetutövare? Vilka i så fall? 

 

 

 

 

 

 

 



SKL:s underlag till taxa uppdaterad 
2012 

 Timavgift för tillsyn av allmänna hänsynsreglerna 

 

 Vunna erfarenheter från kommuner med taxan 

 

 Riskbedömning och erfarenhetsbedömning nära 
varandra i tiden 

 

 Finns att hämta på vår webb! 
(http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/miljo/tillsyn_och_myndighetsutovn
ing/miljoskydd_1/taxa-inom-miljobalkens-omrade_1) 

 Kurs om Taxan den 31 oktober, SKL Stockholm 
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Tack för att ni lyssnade! 


