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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsuppföljning per oktober 2021
Ärendet
Den 20 oktober 2020 (§ 45) beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att
anta Plan för verksamhetsuppföljning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Enligt planen ska nämndens tillsynsplan och kontrollplan följas upp vid
nämndens sammanträden i april och oktober varje år. I föreliggande ärende
redovisas uppföljning per den 30 september 2021.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen och lägger
uppföljningen till handlingarna.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Kontoret har gjort en uppföljning av nämndens tillsynsplan och kontrollplan
per den 30 september 2021. Uppföljningen visar på avvikelser på grund av
tre vakanta tjänster under Q3 och Q4. Vidare förlängde regeringen tillsynen
av serveringsställen till och med den sista september 2021. Förlängningen
medförde ytterligare fyra månader med extra tillsyn av serveringsställen. I
planeringen för året har hänsyn tagits till den extra tillsynen till och med maj
månads utgång. Troligtvis innebär förlängningen inte omfattande
tillsynsinsatser.
Kontoret konstaterar att en del av de planerade tillsynsinsatserna inte
kommer att kunna genomföras, endast delvis eller inte alls, under året. Det
vill säga en del av den planerade tillsyn som nämnden beslutat om kan inte
fullföljas.
Vid uppföljning av radonmätningar visar det sig att de begärda mätningarna
av radonhalten i förskolor som nämnden initierade 2019 och påminde om
inför mätsäsongen 2020 inte har hörsammats. De begärda mätningarna av
radonhalten i skolor som initierades hösten 2020 har inte hörsammats vilket
föranleder vidare tillsynsinsatser.
En välbehövlig inventering av nämndens cisternregister har påbörjats men
den kommer inte kunna slutföras helt såsom planerats. Ett uppdaterat
register är en förutsättning för en effektiv tillsyn.
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Årets fastighetstillsyn påverkas då vakansen inom hälsoskydd medför
fördröjning av uppföljning av kompletteringar från verksamhetsutövarna.
Undersökningen av båtbottnar och dess eventuella rester av förbjudna
färgrester kommer att behöva fortsätta under 2022 då endast ett fåtal av
båtklubbarna har kunnat genomföra undersökningen. Detta på grund av att
de inte kunnat gå den utbildning som måste åtfölja det mätinstrument som
man hyr.
Den ordinarie planerade tillsynen inom miljöskydd för de objekt som har sitt
tillsynsbesök sent under året, kommer inte kunna genomföras på grund av
vakans.
Tillsynsinsatser avseende byggavfall, solarier och tobak skjuts fram till
2022.
Elisabeth Thelin

Carl Johan Bernelid

Bygg- och miljödirektör

Miljöchef

Handlingar i ärendet:
1. Tjänsteutlåtande. Verksamhetsuppföljning per oktober 2021
2. Bilaga. Rapportering av grunduppdraget, tillsynsplan och
kontrollplan
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