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Förord 
 
Uppdraget att utföra operativ tillsyn enligt miljöbalken är komplext och omfat-
tande. Det ställer därför stora krav på tillsynsorganisationerna som behöver upp-
rätthålla tillräcklig kompetens för att klara sina uppdrag. Naturvårdsverket har 
konstaterat att förutsättningarna för att bedriva miljöbalkstillsyn varierar mellan 
tillsynsmyndigheterna på såväl regional som lokal nivå. Detta påverkar även möj-
ligheten att klara kompetensförsörjningen. För att fördjupa analysen har företaget 
Kontigo AB således fått i uppdrag att genomföra en utvärdering om lokala och 
regionala tillsynsmyndigheters kompetensförsörjning. I uppdraget har också ingått 
att lämna förslag på relevanta mätpunkter. Syftet med utvärderingen är att den ska 
användas som ett underlag till Naturvårdsverkets årliga uppföljning enligt 1 kap.  
28 § miljötillsynsförordningen. 
 
Uppdraget har genomförts under hösten 2015 och våren 2016. Resultaten redovisas 
i denna rapport. Kontigo AB ansvarar ensamma för rapportens innehåll. 
 
Stockholm i augusti 2016 
 
 
Lena Callermo 
Avdelningschef för Genomförandeavdelningen 
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1 Sammanfattning 
Kontigos uppdrag innebär att genomföra en utvärdering av kompetensbehoven för 
tillsynsarbetet hos de operativa tillsynsmyndigheterna. Syftet är att utgöra ett un-
derlag för Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljöbalkstillsynen. Rapporten 
ska också ligga till grund för Naturvårdsverkets eventuella förslag till en utvecklad 
tillsynsredovisning. 
 
Uppdraget har haft tre huvudsakliga frågeställningar: 
 

1. I vilken utsträckning har tillsynsmyndigheterna i dagsläget förutsättningar 
att klara sitt uppdrag kring tillsynen enligt miljöbalken? 

 
2. Vilken kompetens behövs för att myndigheterna skall ha förutsättning att 

klara sitt uppdrag och hur stor behöver organisationen vara för att ge dessa 
förutsättningar? 

 
3. Vilka relevanta mätpunkter (när det gäller myndigheternas förutsättningar 

att klara uppdragen) kan identifieras?  
 
Kontigos övergripande slutsats är att många kommuner upplever sig ha betydande 
brister vad gäller tillgången till resurser för tillsynen enligt miljöbalken. Mellan 23 
och 52 procent av kommunerna uppger att man inte har tillräckliga resurser för 
tillsynen, räknat i antal personer. Utöver det så uppger nästan samtliga kommuner 
att man p.g.a. resursbrister måste göra betydande prioriteringar i arbetet.  
 
Behovsutredningarna och tillsynsplaneringen understödjer myndigheternas själv-
ständighet i tillsynen. Samtidigt pekar intervjuerna på att tillsynen i växande ut-
sträckning inordnas i större organisatoriska enheter i kommunerna, t.ex. inom sam-
hällsbyggnadsfrågorna. På sikt kan detta undergräva tillsynsarbetets självständig-
het. 
 
Det är inte i första hand expertkompetensen som kommunerna uppger att man sak-
nar, utan tvärtom saknar man främst generalister med en bredare kunskap, t.ex. 
kopplat till samhällsbyggnadsfrågorna.  
 
Generellt är det svårt att dra några mer bestämda slutsatser kring betydelsen av 
myndigheternas storlek vad gäller möjligheterna att klara tillsynen. Små arbetsplat-
ser upplevs dock ibland som mindre attraktiva av i synnerhet yngre sökande för 
tjänster. Vi ser trots det inga tydliga skillnader mellan små och stora kommuner 
eller mellan kommuner i centrala eller perifera lägen när det gäller förutsättningar-
na för att klara tillsynen enligt miljöbalken. 
 
Kontigo vill också notera att tillsynen enligt miljöbalken kan bedrivas med en vari-
erande ambitionsnivå. Vi tycker oss se en förhållandevis pragmatisk attityd hos de 
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intervjuade kommunerna när det gäller ambitionsnivån i förhållande till miljöbalks-
tillsynen. I praktiken kan detta då betyda att viktiga uppgifter i tillsynen helt priori-
teras bort från tillsynen. Slutsatsen blir därför att det är svårt att ge ett entydigt svar 
på frågan om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna har förutsättningar att 
klara sitt uppdrag. Det tydligaste svaret blir att mellan 25 och 50 procent av myn-
digheterna uppger att de inte klarar tillsynsarbetet i alla dess delar. 
 
Även frågan om vilken kompetens som myndigheterna behöver för att ha förutsätt-
ningar att klara sitt uppdrag är svår att entydigt besvara. Tidigare utredningar pekar 
på komplexa behov, där specialistkompetens blandas med behov av en mer allmän 
utredar-, samhällsplanerarkompetens. Utöver detta behövs också både kunskap och 
inte minst erfarenhet från förvaltning och myndighetsutövning. Dagens tillsynsar-
bete ställer också krav på planering, dokumentation m.m. vilket innebär att inspek-
törerna också måste besitta en viss administrativ kompetens. Slutligen är miljöin-
spektörsyrket ett yrke som rymmer utmaningar i form av de man möter i sin myn-
dighetsroll, vilket ställer krav på kompetens och erfarenhet i form av bemötande. 
 
Det är också svårt att dra några entydiga slutsatser om huruvida problemen varierar 
mellan olika myndigheter, t.ex. beroende på organisationernas storlek eller läge. I 
den statistiska analysen finns inga klara slutsatser att dra om kommunens storlek 
eller läge. Det finns vissa resultat som pekar mot att mer perifert belägna kommu-
ner generellt upplever större utmaningar än mer centralt belägna.  
 
Intervjuerna pekar dock på att mindre kommuner ofta upplever en större utmaning i 
att rekrytera tillräcklig kompetens för att klara uppgifterna. Mer perifera kommuner 
pekar också på en utmaning i att behålla personal då större och mer centralt be-
lägna kommuner ofta lockar mer i längden. Samtidigt finns i större och mer centralt 
belägna kommuner också ofta en alternativ arbetsmarknad som ökar svårigheterna 
där. 
 
Myndigheterna tillämpar en rad strategier för att klara tillsynen och utjämna skill-
naderna i förutsättningar. Inte heller här är dock variationen i hur kommunerna 
arbetar tydlig. Snarast gäller att alla kommuner och många länsstyrelser behöver 
nyttja en mångfald strategier för att klara uppgifterna. 
 
Den generella resursbristen är kanske den största utmaningen. Den hanteras genom 
att man förhåller sig ”pragmatiskt” till miljöbalken, man prioriterar och man mins-
kar framför allt i det förebyggande arbetet. 
 
I andra änden arbetar myndigheterna med att göra inspektörsyrket mera intressant 
och därmed mer attraktivt – inte minst för yngre medarbetare. Detta handlar om att 
man inordnar miljöbalkstillsynen i större organisatoriska enheter och att man skap-
ar ett bredare innehåll i tjänsterna. Det kan tyckas märkligt att man dels prioriterar 
bort det förebyggande tillsynsarbetet och samtidigt breddar innehållet i tjänsterna 
för många inspektörer. 
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Samverkan myndigheter emellan är viktig. Det har också många olika former, från 
att man delar på tjänster till att man hittar olika former för att lära av varandra och 
där t.ex. den ena kommunen kan dra nytta av den andras erfarenhet. 
 
Tillsynsvägledningen lyfts också fram som en avgörande fråga för en effektiv till-
syn enligt miljöbalken. Här visar studien på att myndigheterna upplever ett behov 
av ökad samordning, ökad tydlighet och ökad kapacitet att lämna besked. De nat-
ionella tillsynsmyndigheternas tveksamhet inför att ”ta en tydlig ställning” i till-
synsärendenas praktik skapar en onödig osäkerhet och det är oklart i vilken grad en 
sådan försiktighet verkligen främjar målen. 
 
Slutligen bör det finnas goda möjligheter att förbättra mätetalen vad gäller tillsy-
nen. Detta bör dock ske i samverkan med övrigt arbete som syftar till att förstärka 
den gemensamma uppföljningen av tillsynens resultat och effekter. 
 
Vi föreslår att man prövar att gå vidare med en uppsättning mätetal som sätter re-
surser och kompetens tydligt i relation till behoven, genomförandet och utfallen av 
tillsynen. 
 
Ett förslag på sammanlagt sex indikatorer för att mäta resurser, kompetens och 
graden av självständighet i planeringen av tillsynsarbetet har presenterats. Detta 
ska ställas i första hand i relation till ett urval indikatorer som redovisar tillsynsbe-
hoven. Om möjligt bör också resultaten följas upp mot bakgrund av indikatorer 
som beskriver tillsynsarbetets genomförande och utfall. Exempel på indikatorer för 
detta ges också i rapporten. 
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2 English Summary 
Kontigo’s task has been to assess the need for expertise at operative supervisory 
authorities in working with environmental inspections and enforcement (EIE). The 
purpose of this report is to serve as a basis for the Swedish Environmental Protec-
tion Agency’s (Naturvårdsverket) annual review of its EIE operations. The report 
will also form the basis of the Swedish Environmental Protection Agency’s possi-
ble proposal for a new and developed type of EIE accounting. 
 
The study was based on three main research questions: 

1. To what extent do supervisory authorities have the necessary pre-
requisites to carry out their missions regarding environmental inspec-
tions and enforcement (EIE)? 

2. Which expertise do authorities need in order to fulfil their missions and 
how large do their organizations need to be? 

3. What relevant measuring points (in regards to the authorities’ abilities 
of fulfilling their missions) can be identified? 

 
Kontigo’s general conclusion is that many municipalities seem to have a substan-
tial lack of resources for their EIE. Between 23 and 52 percent of all municipalities 
claim to lack enough personnel for carrying out EIE. Furthermore, almost all mu-
nicipalities state that they need to make considerable prioritizations due to lack of 
resources. 
 
Investigations of needs and EIE planning support the authorities’ independence in 
EIE. On the other hand, answers from the interviews point to EIE increasingly 
being brought into larger organizational entities within the municipalities, e.g. into 
urban planning units. Given time, this could compromise the independence of EIE 
operations. 
 
It is not primarily specialist expertise that is lacking according to the municipali-
ties. On the contrary, there is a lack of generalists with wider knowledge, e.g. re-
garding matters of urban planning. 
 
In general, it is difficult to draw any firm conclusions on how the size of different 
authorities impact their ability to carry out EIE. However, small workplaces are 
sometimes regarded as less attractive – especially by younger job applicants. None-
theless, we see no clear differences between small and large municipalities, or 
between municipalities in central and peripheral locations, concerning their ability 
to execute EIE operations in accordance with the environmental code. 
 
Kontigo would also like to note that EIE can be carried out with different levels of 
ambition. We sense a rather pragmatic attitude being adopted by the interviewed 
municipalities, regarding their level of ambition vis-à-vis EIE. In practice, this 
could imply that important elements of supervision are being deprioritized. As 
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such, our conclusion is that it is difficult to give any definite answer to the first 
question, regarding to what extent supervisory authorities have the necessary pre-
requisites to fulfil their missions. The best, and most relevant answer, is that be-
tween 25 and 50 percent of the authorities state that they cannot carry out EIE in its 
entirety. 
 
It is also, in relation to the second question, difficult to give an unambiguous an-
swer as to what expertise authorities need in order to fulfil their EIE missions. 
Previous investigations point to complex needs, where specialist expertise needs to 
be intertwined with a more general investigatory expertise and urban planning 
knowledge. Furthermore, knowledge and experience of public administration is 
also needed. The EIE of today also requires planning, documentation, etc. which 
means that inspectors also have to have certain administrative skills. Finally, the 
environmental inspector profession also poses challenges in terms of the people 
they meet while performing their work – which requires them to have people skills. 
 
Conclusions regarding how size and location affect the existence of problems with 
carrying out their missions, are also difficult to draw. In the statistical analysis, no 
significant results are found for municipalities’ location or size. There are certain 
results that suggest that more peripheral municipalities experience more challenges 
than centrally located municipalities. 
 
However, the interviews point to smaller municipalities having more difficulties in 
recruiting enough qualified staff to be able to carry out their missions. More pe-
ripheral municipalities also point out the challenge in trying to keep competent 
staff, as they often view larger and more centrally located municipalities as more 
attractive employers in the long run. On the other hand, larger, centrally located 
municipalities can often experience more competition for qualified workers due to 
the existence of a large alternative labour market. 
 
Authorities utilize a number of strategies in fulfilling their EIE missions and in 
trying to compensate for unequal conditions. The variation in how different munic-
ipalities work is not straightforward. Rather, it seems that all municipalities and a 
number of county administrative boards (länsstyrelser) need to employ numerous 
strategies to try and fulfil their missions. 
 
The general lack of resources is perhaps the largest challenge. This is often dealt 
with by approaching the environmental code in a “pragmatic” manner, i.e. by prior-
itizing and, most of all, by decreasing the amount of preventive action. 
On the other side of the spectrum, authorities are striving to making the inspector 
profession more interesting, and thereby more attractive – not least for young em-
ployees. This is done by bringing EIE into larger organizational entities and by 
increasing the number of tasks included in the inspector profession. One might find 
it odd that preventive action is being deprioritized, while at the same time many 
inspectors are seeing their workload being increased with new types of job assign-
ments. 
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Co-ordination between public agencies is also important. It takes many forms, from 
sharing personnel to finding ways of learning from each other, where e.g. one mu-
nicipality could benefit from the other’s experience. 
 
EIE guidance should also be raised as a crucial issue for efficient EIE operations. 
The study shows that authorities feel a need for increased co-ordination, increased 
clarity and an increased capacity to supply answers. The national supervisory agen-
cies’ hesitancy to take a firm position in practical EIE cases creates unnecessary 
uncertainty, and it is highly doubtful if such caution promotes the objectives of 
EIE. 
 
Finally, there should be a good chance of improving EIE indicators. However, this 
should be done in collaboration with other endeavours being carried out to 
strengthen the joint follow-up of EIE results and effects. 
 
We propose a set of indicators which in a clearly defined way puts resources and 
expertise in correlation to needs, implementation and inspection outcomes. 
A proposal, with a total of six indicators for measuring resources, expertise and the 
degree of independence in EIE planning, is presented in the study. These should 
primarily be set against a selection of indicators which show EIE’s needs. If possi-
ble, the results should also be followed up against a backdrop of indicators which 
describe the EIE’s implementation and outcome. Examples of indicators for this 
are also given in the report. 
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3 Inledning 
Miljöbalken ska bidra till att skydda människor och miljö från skador och påver-
kan; skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer; bevara den biologiska 
mångfalden; se till så att mark, vatten och miljön i övrigt används på ett långsiktigt 
hållbart sätt och att återanvändning, återvinning och hushållning främjas. 
 
Tillsynen ska säkerställa att syftet med miljöbalken nås. Tillsynen regleras i huvud-
sak i kapitel 26 i miljöbalken. Man brukar tala om fyra grundprinciper för det ope-
rativa tillsynsarbetet, nämligen att tillsynen ska vara styrd av miljömålen, att den 
ska främja och stödja egenkontroll från verksamhetsutövarna, att den behöver vara 
differentierad och att den ska bygga på en samverkan mellan olika tillsynsoperativa 
verksamheter. 
 
Tillsynen enligt miljöbalken omfattar följande områden: 
 
• Miljöfarlig verksamhet 
• Hälsoskydd 
• Förorenade områden 
• Vattenverksamhet 
• Jordbruk och annan verksamhet 
• Skyddade områden 
• Artskydd 
• Kemiska produkter och biotekniska organismer 
• Avfall och producentansvar 
 
 
Ansvaret för den operativa tillsynen är fördelat mellan ett stort antal myndigheter, 
där kommunerna och länsstyrelserna har ett grundläggande ansvar. Utöver kom-
munerna och länsstyrelsen har en rad statliga myndigheter också ett operativt till-
synsansvar, ofta inom avgränsade områden. Många myndigheter, både regionalt 
och nationellt, har också ett vägledningsansvar som bl.a. innebär att ge vägledning 
åt de operativt ansvariga myndigheterna. 
 
 
3.1 Bakgrunden 
Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att löpande följa upp och föreslå hur 
tillsynen enligt miljöbalken kan utvecklas. Tillsynsmyndigheternas resurser och 
kompetensförsörjning har ofta pekats ut som en avgörande fråga för att åstad-
komma en effektiv och likvärdig tillsyn över landet. 
 
I synnerhet har uppmärksammats att tillsynsmyndigheternas resurser för tillsynsar-
betet inte alltid är anpassat efter det samlade behovet av tillsyn. Likaså har upp-
märksammats att många mindre kommuner och kommuner som ligger i små och 
geografiskt avlägsna arbetsmarknader kan ha svårt att rekrytera och behålla kompe-
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tens för ett effektivt tillsynsarbete. Även organisationen av kommunernas tillsyn 
enligt miljöbalken kan spela en roll för möjligheterna att bedriva ett effektivt till-
synsarbete.1  
 
 
3.2 Uppdraget 
Kontigos uppdrag har inneburit att genomföra en utvärdering av kompetensbeho-
ven för tillsynsarbetet hos merparten av de operativa tillsynsmyndigheterna. Utvär-
deringen ska tjäna som underlag för Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljö-
balkstillsynen. Rapporten ska också ligga till grund för Naturvårdsverkets eventu-
ella förslag till en utvecklad tillsynsredovisning i enlighet med regeringens uppdrag 
till myndigheten. Bland annat mot bakgrund av det senare ingår att föreslå ett antal 
nyckeltal för kompetensförsörjning som kan användas i en sådan utvecklad till-
synsredovisning. 
 
Uppdraget har därmed haft tre huvudsakliga frågeställningar: 
 
1. I vilken utsträckning har tillsynsmyndigheterna i dagsläget förutsättningar 

att klara sitt uppdrag kring tillsynen enligt miljöbalken? 
 
2. Vilken kompetens behövs för att myndigheterna skall ha förutsättning att 

klara sitt uppdrag och hur stor behöver organisationen vara för att ge dessa 
förutsättningar? 

 
3. Vilka relevanta mätpunkter (när det gäller myndigheternas förutsättningar 

att klara uppdragen) kan identifieras?  
 
Den konkreta utvärderingsfrågan är således, har de operativa tillsynsmyndigheterna 
förutsättningar för att klara tillsynen enligt miljöbalken: 
 
• Har man finansiella resurser i förhållande till objektens antal och karaktär 
 
• Finns en möjlighet att utforma en tillsynsplanering som bygger på kart-

lagda behov 
 
• Finns möjligheter att självständigt bedriva tillsynsarbetet 
 
• Finns personella resurser för att bedriva tillsynsarbetet utifrån behov (ob-

jektens antal, karaktär) 
 

                                                      
1   Naturvårdsverkets årliga rapport Tillsyn enligt miljöbalken. Möjligheter till utveckling och förbättring. (NV-

02398-13) 
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• Finns kompetensmässiga resurser för att bedriva tillsynsarbetet utifrån 
behov 

 
• Finns det en variation i synen på förutsättningarna – t.ex. mellan små och 

stora kommuner eller andra variationer i behoven 
 
• Finns det sätt att motverka skillnaderna – t.ex. genom samverkan och att 

dela resurser 
 
 
3.3 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts i sammanlagt sex olika steg, vilka framgår av figuren 
nedan. 
 
 
 

 
 
 
Uppdraget inleddes med en analys av olika typer av bakgrundsmaterial, bl.a. 
grundläggande information om miljöbalkstillsynen, årliga redovisningar från Na-
turvårdsverkets uppdrag om att utveckla tillsynen och tillgängliga rapporter från 
aktuell forskning om miljöbalkstillsynen. Utöver detta samlades med Naturvårds-
verkets hjälp också in ett trettiotal behovsutredningar, som kunde tjäna som en 
grund för att förstå den lokala och regionala variationen vad gäller förutsättningar 
och systematik i det operativa tillsynsarbetet. 
 
Därefter genomfördes också sammanlagt sex inledande kunskapsintervjuer, både 
med företrädare för de tillsynsvägledande myndigheterna och med några operativa 
tillsynsmyndigheter. Dessa intervjuer har främst varit vägledande för genomföran-
det av uppdraget och redovisas inte i termer av resultat i denna rapport. 
 
I nästa skede valdes dryga tiotalet operativa tillsynsmyndigheter – främst kommu-
ner – ut. Med dessa genomfördes fördjupade telefonintervjuer. Syftet med dessa 
var att testa den enkät som var tänkt att användas för samtliga kommuner och läns-

Figur 1 Översikt över uppdragets genomförande 
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styrelser i nästa steg. Härigenom gavs möjligheten att förfina de frågeställningar 
som sedan skulle användas i enkäten. 
 
Huvudmomentet i uppdraget bestod i att genomföra en enkät ställd till miljöchefer i 
samtliga kommuner och med företrädare för länsstyrelsernas operativa tillsynsar-
bete. Efter dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslöt uppdrags-
givaren att istället för en enkät genomföra en förenklad telefonintervju med samt-
liga kommuner. Metoderna för denna telefonintervju redovisas mer i detalj nedan. 
På grund av denna försening påverkades också genomförandet av en motsvarande 
enkät till länsstyrelserna. Denna har enbart genomförts till ett fåtal länsstyrelser och 
främst har de öppna svaren i enkäten använts för att komplettera fördjupade inter-
vjuer med länsstyrelserna. 
 
I det näst sista skedet i arbetet följdes resultaten från telefonintervjuerna upp med 
ytterligare ett antal fördjupande intervjuer. Här intervjuades också ett antal företrä-
dare för länsstyrelserna.  
 
På basen av enkäter och intervjuer tog Kontigos team för uppdraget fram ett förslag 
till nyckeltal för uppföljning av tillsynsmyndigheternas kompetensförsörjning. 
Detta stämdes av med uppdragsgivaren och prövades slutligen i två stycken tele-
fonpaneler med kommunala miljöchefer. Panelerna ledde till att förslagen revide-
rades. 
 
Slutsatserna från studien har i två omgångar presenterats för uppdragsgivaren och 
möjligheter till att lämna synpunkter på resultat och slutsatser har givits. Dessa har 
sedan efter förmåga inlemmats i denna slutrapport. Till exempel har förslagen till 
nyckeltal reviderats som ett resultat av dessa presentationer. 
 
 
3.3.1 Telefonintervjustudien med kommunerna 
Efter samråd med SKL beslöt uppdragsgivaren att frångå den ursprungliga planen 
på en enkät till samtliga kommuner. Därpå lanserades tanken på en telefonintervju. 
Den tidigare planerade enkäten modifierades därför så att en telefonintervju kunde 
genomföras. Med hjälp av ett telefonundersökningsföretag lät Kontigo därpå ge-
nomföra en undersökning där vi försökte nå miljöchefer eller andra tillsynsansva-
riga i samtliga kommuner. 
 
Undersökningen omfattade tiotalet frågor, i vissa fall med följdfrågor. Frågorna 
framgår av bilaga 1. 
 
Undersökningen genomfördes under perioden 12 – 26 januari 2016. Totalt nåddes, 
efter upp till fem kontaktförsök, 185 svarande kommunala företrädare. Detta mots-
varar alltså en svarsfrekvens på 66 procent. Det inre bortfallet (svarande som inte 
kunnat genomföra en komplett intervju) är mycket begränsat och omfattar ytterli-
gare 2 svarande på ett mindre antal frågor. 
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Kontigo har analyserat bortfallspopulationen jämfört med den svarande populat-
ionen och vi ser t.ex. en viss regional avvikelse så att kommuner i Jönköpings län 
varit något mer benägna än genomsnittet län att svara medan det omvända gäller 
kommuner i Västra Götalands län. I övrigt ser vi inga signifikanta skillnader mel-
lan bortfallsgruppen och svarandegruppen vad gäller t.ex. kommunstorlek eller typ 
av kommun. När det gäller typ av kommun har vi använt SKL:s indelning i kom-
muntyper2. Det är Kontigos slutsats att bortfallet är slumpmässigt och inte åter-
speglar någon systematik som kan påverka slutsatserna från undersökningen.  

                                                      
2 Kommungruppsindelning 2011. Revidering av Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsin-

delning. ISBN/Bestnr: 978-91-7164-585-2. 
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4 Kritiska faktorer för tillsynen 
I tidigare rapporter har flera faktorer framkommit, som på olika sätt förefaller på-
verka de operativa tillsynsmyndigheternas möjligheter och förutsättningar att utöva 
en lagenlig och effektiv tillsyn. 
 
En första sådan avgörande fråga antas vara tillsynens politiska och organisato-
riska status. 
 
I det kommunala tillsynsarbetet är tillsynen enligt miljöbalken en fråga som kan 
inordnas under olika förvaltningar och nämnder. Under senare tid finns en växande 
trend mot större och därmed färre förvaltningar och nämnder. Detta betyder att 
tillsynen ofta inordnas under exempelvis en samhällsbyggnadsförvaltning eller 
stadsbyggnadskontor. Syftet är naturligtvis en ökad effektivitet i den kommunala 
verksamheten. 
 
Samtidigt ser vi att organisationen kan få konsekvenser för tillsynsarbetets genom-
förande. Grunden för det operativa tillsynsarbetet är att tillsynen ska kunna bedri-
vas med självständighet från övriga kommunala verksamheter och uppgifter. Man 
kan tala om vikten av en organisatorisk självständighet, som i princip är oberoende 
av hur organisationen av verksamheten i stort ser ut, men som i praktiken ofta på-
verkas av detta. 
 
Två saker förefaller viktiga för den organisatoriska självständigheten. För det första 
handlar det om att man har en tydlig planerings- och budgetprocess som styrs uti-
från behoven. Här är förstås behovsutredningarnas kvalitet ofta helt avgörande. 
Med tydliga behovsutredningar ökar möjligheterna att åstadkomma en organisato-
risk självständighet med avseende på en behovsstyrd verksamhet och resurstilldel-
ning. 
 
För det andra handlar det om hur delegationsrätten för beslut ser ut. Viktigast här är 
att det finns tydliga delegationer för att besluta om tillsyn och om förelägganden 
och avgifter av olika slag. Denna delegationsrätt måste finnas hos de operativt 
tillsynsansvariga cheferna och dessa bör inte samtidigt företräda andra intressen 
och uppgifter för kommunen. 
 
Nära kopplat till frågan om den organisatoriska självständigheten är också frågan 
om tillsynsarbetets finansiella resurser. Tillsynsverksamheten finansieras både 
genom skattemedel och genom avgifter. Villkoren för avgiftsfinansiering regleras 
bl.a. i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljö-
balken, men vi ser samtidigt att skillnaderna är stora mellan de lokala tillsynsmyn-
digheterna t.ex. i hur stor andel av verksamheten som är finansierad via avgifter. I 
återrapporteringarna till regeringen har Naturvårdsverket tidigare pekat på de stora 
variationerna i andelen avgiftsfinansiering som ett potentiellt problem.  
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En tredje viktig faktor för hur tillsynen fungerar och som också utgör en av de 
viktigaste bakgrunderna för denna studie är hur de operativa tillsynsmyndigheterna 
klarar att tillgodose de olika kompetenskrav som miljöbalken innebär för tillsyns-
arbetet. Det krävs sannolikt en viss kritisk massa, i form av anställda inspektörer, 
experter och annan personal för att klara detta på ett effektivt sätt. Men det handlar 
också om hur olika operativa tillsynsmyndigheter väljer att samverka med 
varandra för att klara denna uppgift. Nära kopplat till detta är också den roll som 
tillsynsvägledningen spelar i detta sammanhang. Inte minst för de mindre opera-
tiva myndigheterna är frågan om tillsynsvägledningens funktionalitet ofta helt 
avgörande. 
 
Slutligen har man också tidigare konstaterat att bra planering, en hög kvalitet på 
behovsutredningarna och en tydlig prioritering av tillsynsarbetets insatser ofta 
är avgörande. Planering och behovsanalys är viktig i all verksamhet, men här är det 
extra viktigt då tydliga behovsutredningar också befäster tillsynens självständighet 
i kommuner och länsstyrelser. 
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5 Resurser och prioriteringar 
 
5.1 Stora variationer i resurstillgången mel-
lan myndigheterna 
Som bekant råder stora variationer mellan olika operativa myndigheter i hur stora 
resurser man allokerar till tillsynsarbetet. I alla diskussioner om detta ska man 
också ha klart för sig att det är svårt att exakt definiera vad en resurs i tillsynsar-
betet innebär. Enligt Naturvårdsverkets rapport till regeringen var medianvärdet för 
kommunernas avsatta resurser i årsarbetskrafter räknat 5,3 (baserat på en enkät till 
kommunerna med 210 svarande). 
 
I Kontigos telefonundersökning, baserad på 185 svar fördelar sig det uppgivna 
antalet årsarbetskrafter för tillsynen såsom framgår av figuren som följer. Figuren 
ska tolkas så att det vanligaste värdet – dvs. antalet årsarbetskrafter – är 3. Hela 23 
av de svarande kommunerna uppger att man har avsatt 3 årsarbetskrafter. Merpar-
ten av kommunerna uppger sig ha mellan 2 – 6 årsarbetskrafter avsatta för miljö-
balkstillsynen.  
 
Sex kommuner har flera än 25 årsarbetskrafter. 18 kommuner har mellan 15 – 24 
avsatta årsarbetskrafter. Lika många kommuner (18) har mellan 10 – 14 årsarbets-
krafter. 44 kommuner har mellan 5 – 9 årsarbetskrafter. Hela 76 kommuner har 
mellan 1 – 4 årsarbetskrafter avsatta för miljöbalkstillsynen. 
 
Självklart finns ett betydande samband med kommunstorlek och antalet avsatta 
årsarbetskrafter för tillsynen. Dock ska förstås behoven styra och underlaget för 
planeringen beror på behovsutredningarna. Behovsutredningarna är av skiftande 
kvalitet och drygt tio procent av de svarande uppger att de saknar uppdaterade 
behovsutredningar för planeringen av resurserna. Ytterligare kommuner uppger att 
behovsplaneringen är svår. Orsakerna till detta kan vara flera, dels att man har svårt 
att bedöma och kartlägga antalet objekt, men också att man upplever att resurstill-
delningen i praktiken inte styrs av behoven, varför det blir svårt att tydligt ange 
behoven. 
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Mer än hälften av de avsatta resurserna används för miljöfarliga verksamheter. En 
knapp fjärdedel avsätts för hälsoskydd. Avfall och producentansvar, naturvård och 
kemiska produkter disponerar vardera cirka 6-8 procent av resurserna. Flera kom-
muner anger också att man i praktiken prioriterar bort vissa områden av tillsynen. 
 
Figur 3 Resursfördelning för kommunernas tillsynsarbete, procent av avsatta resurser 
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5.2 Planering och prioritering 
Att planera och prioritera tillsynsarbetet har i flera sammanhang pekats ut som en 
nyckelfaktor för ett effektivt tillsynsarbete. Behovsutredningarna är i sin tur ett 
nyckelverktyg för ett strukturerat planeringsarbete. Vi ställde i telefonenkäten frå-
gan till kommunerna om man hade en behovsutredning som uppdaterats under de 
senaste tolv månaderna. Totalt var det 24 av kommunerna – eller 13 procent – som 
uppgav att man inte hade det.  
 
I analysen av de sammanlagt 29 exemplen på kommunala behovsutredningar som 
inledde vårt arbete framkommer att praxis för att upprätta och genomföra behovs-
utredningar skiljer sig relativt mycket från kommun till kommun. Inom Miljösam-
verkan Sverige har man tidigare pekat på behovet av en större enhetlighet vad gäl-
ler metoder och arbetssätt för behovsutredningar, bl.a. i syfte att kunna öka den 
nationella jämförbarheten. Kommunerna upplever annars att behovsutredningarna 
överlag fungerar som ett bra instrument för en självständig planering av miljötill-
synsarbetet. De flesta kommuner arbetar systematiskt med verktyget, men svårig-
heterna uppstår sedan när planerna ska förverkligas.  
 
I en del behovsutredningar och tillsynsplaner slås särskilt fast de insatser som ska 
genomföras genom samverkan med andra kommuner, men sättet att hantera denna 
fråga skiljer sig åt kommunerna emellan. 
 
 
5.3 Bedömningen av resurser och behov 
Kommunerna uppfattar visserligen att den generella resurstillgången är tillräcklig 
för att klara tillsynen enligt miljöbalken. Samtidigt vittnar svaren på våra telefonin-
tervjuer med kommunernas miljöchefer om att det finns betydande luckor i resurs-
tillgången. När miljöcheferna fick ta ställning till påståendet ”Vi har tillräckligt 
antal inspektörer för att följa upp konstaterade brister, för en fungerande efterlev-
nadskontroll respektive för att arbeta förebyggande varierade bedömningarna mel-
lan betygen 3,3 och 4,4 på en sexgradig skala där betygen 1 - 3 innebär olika grad 
av avståndstagande och betygen 4 – 6 olika grad av instämmande. 
 
Det högsta instämmandet i påståendet får vi för påståendet som rör uppföljning av 
konstaterade brister, dvs. inspektionsinsatser för att följa upp att tidigare på olika 
sätt påtalade brister har åtgärdats. Här är således medelvärdet av svaren 4,4, dvs. 
kommunerna håller i genomsnitt med om att man har tillfredsställande med perso-
nella resurser för denna typ av tillsynsarbete. 
 
Ser vi till den generella efterlevnadskontrollerande tillsynen sjunker dock kommu-
nernas genomsnittliga bedömning något och stannar på 4,0. Det betyder dock fort-
farande att en majoritet av de svarande uppger sig i någon utsträckning vara nöjda 
med det antal resurser de har att tillgå för denna typ av tillsynsuppgifter. 
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När det gäller den tredje uppgiften inom miljöbalkstillsynen, nämligen att arbeta 
förebyggande, skiljer sig bilden dock något från de båda tidigare uppgifterna. Här 
är det genomsnittliga bedömningsvärdet bara 3,3, dvs. det är under det mittersta 
värdet på 3,5, som skulle markera att man varken instämmer i eller tar avstånd från 
påståendet. 
 
Vi noterar också att andelen av kommunerna som anser sig ha numerärt bristande 
resurser genom att i någon mån ta avstånd från påståendet (genom att svara 1, 2 
eller 3) är 23 procent för att följa upp konstaterade brister, 31 procent för att ge-
nomföra en fungerande efterlevnadskontroll och hela 52 procent för att arbeta före-
byggande. Detta betyder alltså att en relativt stor andel av kommunerna upplever 
brister i tillgången till inspektörer för att kunna leva upp till kraven enligt miljöbal-
ken. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När kommunerna sedan värderar kompetensen hos sina resurser är bilden mer posi-
tiv.  Bara några enstaka procent väljer då att ta avstånd från något av påståendena 
(procent som i olika grad tar avstånd från påståendena redovisas inom parantes). 
 

Figur 4 Kommunernas syn på den personella resurstillgången för 
miljöbalkstillsynen 
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• Inspektörernas kompetens motsvarar de krav som ställs för att genomföra 
tillsyn enligt miljöbalken (kompetens kring lagstiftning och sakområden 
(2,7 procent) 

 
• Inspektörernas kompetens motsvarar kraven på ett effektivt tillsynsarbete 

(kompetens kring administration, IT-stöd och bemötande (5,4 procent) 
 
Det kan alltså synas som att det främst är ett numerärt och finansiellt resursproblem 
som kommunerna upplever.  
 
När det gäller frågan om vi ser några skillnader mellan olika typer av kommuner, 
så kan vi för det första konstatera att vi inte ser några signifikanta skillnader enbart 
sett till frågan om kommunens storlek. Vi kan alltså inte sluta oss till att mindre 
kommuner skulle uppleva sig ha sämre tillgång till personella resurser än större. 
Om vi däremot exkluderar den kommungrupp som SKL kallar för pendlingskom-
muner så ser vi dock ett signifikant samband mellan kommunstorlek och den upp-
levda tillgången till kompetens. Kommuner med 10 000 invånare eller färre har då 
ett lägre medelvärde vad gäller den upplevda tillgången till resurser i förhållande 
till uppgiften än större kommuner. Skillnaden är 2,4 jämfört med 3,5 på den 6-
gradiga skalan. En skillnad som är statistiskt signifikant. 
 
Analyserar vi sedan skillnaderna mellan olika grupper av kommuner, mot bak-
grund av Sveriges kommuner och landstings indelning i kommungrupper så kan vi 
dock se vissa skillnader. Exempelvis upplever gruppen ”Glesbygdskommuner” i 
lägre grad än gruppen ”Storstadskommuner” att man har tillgång till tillräckligt 
antal resurser för att arbeta förebyggande.  Vi ser också hur kommungruppen 
”Större städer” i högre grad än flera andra kommungrupper anger sig ha bättre 
tillgång till kompetens när det gäller att genomföra efterlevnadskontroller. Också 
det en skillnad som är statistiskt signifikant. 
 
Sammanfattningsvis så finns det vissa skillnader i vilka förutsättningar som kom-
munerna upplever sig att ha, dessa är dock varken stora eller helt entydiga. Det 
förefaller som att skillnaderna mellan typer av kommuner är större än skillnaderna 
enbart i förhållande till storlek. Främst verkar det som att tillgången till resurser för 
att kunna genomföra tillsynen enligt miljöbalken är en något mindre utmaning för 
grupperna storstadskommuner och större städer. Glesbygdskommuner och mindre 
kommuner förefaller generellt ha en större utmaning i detta avseende. 
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6 Kompetens och rekrytering 
En viktig fråga för oss i detta uppdrag var hur tillsynsmyndigheterna klarar att 
rekrytera och behålla kompetens. Kopplat till denna fråga var också den centrala 
frågan om huruvida det i detta avseende finns några skillnader kommunerna emel-
lan, t.ex. mellan små och stora kommuner. 
 
Börjar vi på en övergripande nivå så instämmer en stor del av kommunerna i att det 
är en utmaning både att rekrytera och att behålla rätt kompetens. Allra svårast är att 
behålla rätt kompetens. Hela 74 procent instämmer i påståendet att det är en utma-
ning att behålla rätt kompetens. Motsvarande för de som anser att det är svårt att 
rekrytera rätt kompetens är 68 procent. Ser vi till siffrorna mer i detalj så var det 24 
respektive 28 procent av de svarande som instämde fullt ut (dvs. svarade med siff-
ran 6) i påståendena nedan. 
 
 
”Det är en utmaning för oss….” 
 
 

 
 
 
Vi kan alltså konstatera att i princip 3 av 4 kommuner upplever svårigheter både att 
rekrytera och att behålla kompetenta inspektörer. Ungefär var fjärde kommun upp-
lever vad vi skulle beskriva som stora utmaningar i detta avseende. 
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Intervjuerna ger här också en något mer detaljerad bild. De flesta kommuner menar 
att det oftast är möjligt att hitta personer med lämplig utbildningsbakgrund, men att 
det är svårare att hitta någon som också har erfarenhet. Många menar också att det 
finns luckor i kompetensen som handlar om att man saknar vad man skulle besk-
riva som förvaltningskunskap, dvs. man har en liten förkunskap om vad det innebär 
att arbeta i en myndighet och med myndighetsutövning. Även när det gäller mer 
specifik miljökunskap finns generella svårigheter, som påverkar möjligheterna att 
genomföra delar av tillsynsarbetet negativt.  
 
I intervjumaterialet framgår också vad som kan kallas för en geogra-
fisk/organisatorisk dimension i detta. Flera mindre kommuner och eller kommuner 
belägna utanför storstadsregionerna upplever det som svårt i synnerhet att rekrytera 
inspektörer med erfarenhet. 
 
Ser vi till varför det är svårt att behålla rätt kompetens anförs i intervjuerna några 
olika orsaker. För det första pekar man på att det i mindre kommuner ofta blir små 
enheter samtidigt som många yngre inspektörer hellre arbetar i större sammanhang, 
där det blir ”mer dynamiska arbetsgrupper”. Många små kommuner ser bland annat 
av detta skäl hur deras medarbetare flyttar till arbeten i en större kommun efter 
några år. Men konkurrens om arbetskraften kommer också från annat håll. Inte 
minst är kommunala miljöinspektörer med några års erfarenhet ofta attraktiva för 
arbetsgivare från den privata sektorn. Allt fler företag anställer idag personer med 
miljökompetens. Det finns därför i ökande grad en alternativ privat arbetsmarknad 
för kommunala miljöinspektörer, vilket förstås ökar utmaningarna för kommunerna 
att rekrytera och framför allt behålla kompetensen. 
 
Flera av de intervjuade kommunerna uppger att man riskerar att hamna i en situat-
ion där man tar emot relativt sett nyutexaminerade inspektörer, investerar i vidare-
utbildning och ger dem erfarenhet för att de efter några år i yrket väljer att gå vi-
dare antingen till en annan kommun eller till annat arbete. ”Vi riskerar att bli lite av 
en barnkammare” uttrycker någon av kommunerna det. Även om vi inte har statist-
iskt belägg för detta, så uttrycker flera av de mindre kommunerna i mer perifera 
lägen det som att de själva upplever sig mera utsatta i dessa avseenden.  
 
I intervjuerna ger flera kommuner, stora som små, uttryck för att det även finns en 
utmaning knuten till inspektörsrollen i sig. Denna handlar om att det är svårt att 
skapa tjänster som attraherar yngre medarbetare med enbart utifrån inspektörsrol-
len.  
 
För att knyta an till utvärderingsfrågan om huruvida vi faktiskt ser några skillnader 
mellan olika typer av kommuner så kan vi börja med frågan om kommunstorlek. 
När vi ser enbart till kommunstorlek ser vi dock inga statistiskt signifikanta skill-
nader mellan små och stora kommuner. Den enda signifikanta skillnaden vi ser i 
materialet är den mellan kommungruppen ”förortskommuner till storstäder” och 
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gruppen ”kommuner i tätbefolkad region”, där kommuner i tätbefolkade regioner i 
högre grad anser det vara en utmaning både att rekrytera och att behålla kompetens. 
 
Även länsstyrelserna pekar i hög grad på kompetensförsörjningsproblematiken som 
en betydande utmaning. Dock lyfter olika länsstyrelser olika aspekter av detta. I 
storstadsregionerna ser man detta som en dubbel utmaning, dels har man ett bety-
dande tryck skapat av många stora pågående infrastrukturprojekt som kräver tillsyn 
och olika typer av expertkunskap, dels skapar precis just detta fenomen en mycket 
stark arbetsmarknad för den här typen av kompetens, vilket gör det svårt för läns-
styrelsen att konkurrera både lönemässigt och med vad som uppfattas som intres-
santa arbetsuppgifter. 
 
Någon av länsstyrelserna för också en diskussion kring balansen mellan erfarenhet 
och utbildning. Man menar att många nyutexaminerade har så hög kompetens att 
de inte uppfattar sig få tillräcklig stimulans i inspektörsyrket. ”Vardagen är inte så 
spektakulär”. Här finns också dimensionen kring lönenivåer där några av länssty-
relserna menar att man har svårt att möta de nyutexaminerades löneanspråk, vilket 
då bidrar till att många stannar bara en kortare tid på sina första tjänster. 
 
Sammanfattningsvis förefaller det vara en relativt stor utmaning knuten till rekryte-
ring och säkrande av kompetens. Det förefaller som att behålla rätt kompetens är en 
i någon mån större utmaning än att rekrytera den från början. Här finns en dim-
ension knuten till både geografi och organisation. Även om det är svårt att ur de 
standardiserade telefonintervjuerna urskilja signifikanta skillnader mellan kommu-
nerna så noterar vi att både mindre och mer perifert belägna kommuner ofta be-
skriver sig som att man är i underläge i denna fråga. Frågan hänger också samman 
med hur man skapar attraktiva yrken inom miljöbalkstillsynen. Denna fråga hand-
lar om organisationernas attraktivitet, möjligheterna till lärande och utveckling, 
innehållet i tjänsterna och förstås om lönenivåer. Det förefaller som att de flesta av 
de intervjuade myndigheterna, både på kommunal och regional nivå, upplever 
betydande utmaningar inom dessa områden. 
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7 Åtgärdsstrategier 
Den tredje delen i analysen handlar om hur man från kommuner och länsstyrelser 
agerar för att hantera eller motverka olika typer av kompetensbrister.  
 
 
7.1 Resursbrister hanteras genom att dela 
resurser och genom samverkan 
På en övergripande nivå ser vi att varannan kommun någon gång har delat resurser 
med någon annan kommun för att klara resurs- eller kompetensbristen. Ännu fler 
kommuner – hela 85 procent - har deltagit i olika typer av nätverkssamarbeten, 
utan att för den skull ha i formell mening delat resurser. När man deltar i sådana 
nätverk kan det både handla om att man samverkar med näraliggande kommuner, 
t.ex. med kommuner i länet, och en samverkan som mera initieras utifrån mera av 
tematisk kompetens. Sådan samverkan kan t.ex. innebära studiebesök hos grann-
kommuner eller att man genomför inspektioner tillsammans i vissa insatser. 
 
När det gäller deltagande i miljösamverkan och kontakter med tillsynsvägledande 
myndigheter handlar detta förstås i mindre utsträckning om att täcka upp för en 
allmän resursbrist. Däremot är båda delarna väsentliga stöd när det gäller de opera-
tiva tillsynsmyndigheternas kompetens. Här kan t.ex. inspektörer som arbetar rela-
tivt ensamma inom sina respektive områden i en kommun får råd och stöd i arbetet. 
Här finns också möjlighet att täcka upp för den expertis som kanske helt och hållet 
saknas i en kommun, t.ex. när det gäller ärenden av mer speciell och sällan före-
kommande karaktär. Så gott som samtliga kommuner deltar i miljösamverkansar-
betet och har kontakter med tillsynsvägledande myndigheter. 
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När vi analyserar hur kommuner i olika storlek eller olika kommungrupper enligt 
SKL:s indelning har svarat på denna fråga så ser vi inga signifikanta skillnader 
vare sig i förhållande till storlek eller typ av kommun. Det betyder att det inte är 
vanligare att t.ex. dela på resurser i en mindre kommun än i en större, eller i en 
glesbygdskommun jämfört med en kommun i en storstadsregion. 
 
Även när det gäller länsstyrelserna ser vi i hög grad att man samverkar med 
varandra. En majoritet av de intervjuade har lånat eller delat med sig av resurser av 
respektive till andra länsstyrelser. Alla har deltagit i Miljösamverkan Sverige och 
alla har löpande kontakter med de tillsynsvägledande myndigheterna. 
 
 
7.2 Tillsynsvägledningens betydelse 
Ovan framgår att det tillsynsvägledande arbetet är av stor betydelse för kompetens-
försörjningen, både hos kommuner och länsstyrelser. Ser vi till de 185 kommuner-
nas värdering av det tillsynsvägledande arbetets betydelse så värderar man vägled-
ningens betydelse relativt högt. Samtidigt visar svaren på en viss variation för hur 
man värderar de olika myndigheternas betydelse.  
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Figur 6 Kommunala strategier för att motverka resursbrister (andel av de svarande) 
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Den största betydelsen tillmäts länsstyrelsernas tillsynsvägledande arbete. Därnäst 
kommer myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten 
och Kemikalieinspektionen (KemI). Något längre ned rankas också Naturvårdsver-
ket och Jordbruksverket. Detta är förstås både en återspegling av de olika roller 
som de tillsynsvägledande myndigheterna har och de behov av tillsynsvägledning 
som kommunerna upplever i samband med detta. Men det är också i viss mån en 
återspegling av hur man uppfattar att tillsynsvägledningen fungerar från olika 
myndigheter. 
 
I de öppna svaren lyfter myndigheterna fram exempel på hur olika vägledande 
myndigheter fungerar olika väl. Till exempel nämns KemI som ett i de flesta fall 
gott exempel på tillsynsvägledningen inom miljöbalkstillsynen. Främst är det två 
faktorer som avgör omdömet för KemI, dels myndighetens tillgänglighet, dels dess 
förmåga att kunna leverera svar på de frågor som kommunerna har. 
 
När det gäller Naturvårdsverket riktas en del kritik mot myndighetens tillsynsväg-
ledning. Även här är det samma två faktorer som avgör. Det handlar dels om att 
myndigheten inte upplevs som tillgänglig, det är svårt att hitta fram till rätt person 
och när man väl gör det kan det dröja innan man faktiskt får prata med denne. Den 
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Figur 7 Kommunernas bedömning av olika tillsynsvägledande myndigheters betydelse för 
kompetensförsörjningen i tillsynsarbetet 
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andra typen av kritik handlar om att myndigheten inte upplevs kunna ge besked i 
de frågor som kommunerna har. ”Naturvårdsverket kan aldrig svara direkt, utan 
måste alltid återkomma och ringa vidare”. 
 
Det finns vidare också en önskan om att Naturvårdsverket i den roll som man har 
som samordnande för det tillsynsvägledande arbetet skulle kunna vara mycket 
mera aktiva. Man ser t.ex. att man tog flera initiativ till seminarier och utbildning-
ar, exempelvis på det sätt som Boverket gör inom sitt område och riktat till kom-
munala nämnder. Man ser också att samordningen av tillsynsvägledningen skulle 
kunna öka betydligt. 
 
 
7.3 Utbildning och samverkan stärker kom-
petensen och underlättar rekrytering 
Utöver en samverkan i nätverk eller att dela resurser med varandra finns också ett 
tydligt behov av samverkan för en utveckling av den egna myndighetens och de 
enskilda handläggarnas kompetens. Här är utbildning den kanske enskilt viktigaste 
insatsen för att möta kompetensutvecklingsbehoven. Vi har ingen samlad bild över 
hur vanligt det är med utbildningsinsatser, men de djupintervjuade kommunerna 
poängterar samtliga utbildningens betydelse dels för att möta kompetensbehoven, 
dels för att kunna erbjuda en attraktiv miljö för inspektörerna, vilket i sin tur har 
stor betydelse för möjligheterna att rekrytera och behålla kompetens. 
 
För mindre kommuner i norra Sverige så upplever man att kostnaderna för att delta 
i utbildningar förlagda till Stockholm – eller södra Sverige – kan vara ett problem 
(nämns av tre intervjuade kommuner i Norr- och Västerbotten). Överlag finns en 
efterlysning på fler och mer relevanta utbildningar för inspektörerna. 
 
 
7.4 Större enheter och bredare tjänster är 
viktiga element i kompetensförsörjningen 
I den absoluta merparten av intervjuerna framträder frågan om rekrytering och 
framför allt att behålla redan rekryterad personal som en för myndigheterna mycket 
viktig fråga. Vi ser som nämnts ovan inga grundläggande skillnader mellan kom-
munerna i dessa avseenden, även om orsakerna till de utmaningar man upplever 
kan vara delvis olika. Därmed blir också ofta strategierna för att möta utmaningar-
na olika. 
 
En viktig del är att skapa intressanta och attraktiva tjänster. För de flesta handlar 
det om att bredda innehållet i arbetet från den renodlade inspektörsrollen, till att 
man t.ex. ingår i expertroller knutna till andra delar av den kommunala verksam-
heten – främst till samhällsbyggnad eller näringsliv. Detta innebär ofta att man 
organiserar sig så att tillsynsenheterna organisatoriskt inordnas i andra större av-
delningar inom kommunerna. Detta upplevs av särskilt yngre inspektörer, enligt de 
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intervjuade, som viktiga förutsättningar för att få tydliga arbetsprocesser, rutiner 
för kvalitetssäkring och möjligheterna till en kollegial och lärande miljö. Det upp-
fattas också som att inspektörerna menar att detta bidrar till deras framtida utveckl-
ingsmöjligheter. Samtidigt finns också något av en motsägelse i denna strategi, då 
flera av kommunerna också uppger att det är svårt att hitta personer med den här 
typen av bredare kompetens. 
 
Många av de intervjuade cheferna reflekterar i samband med detta också över de 
eventuella nackdelar som den här utvecklingen kan innebära. Man menar här att 
det finns en risk att inspektörsrollen nedvärderas och att den kompetens som bör 
vara knuten till en sådan roll därför urholkas. Man menar att man å ena sidan inte 
bedömer sig hinna med det förebyggande tillsynsarbetet enligt miljöbalken samti-
digt som man å andra sidan arbetar precis just med rådgivande och sakkunskap 
inom andra verksamheter i kommunen för att skapa ett mer meningsfullt innehåll i 
tjänsterna. 
 
Det finns förstås också en fara i att man ”blandar samman” inspektörsrollen med 
övriga delar i organisationen. Det kan, menar en del intervjuade, vara svårare att 
utöva myndighetsrollen när det kan uppfattas som att resultatet av en tillsyn ”drab-
bar” ens kollegor på samhällsbyggnadsavdelningen. Det finns också flera andra 
aspekter av detta, som knyter an till miljötillsynens organisatoriska hemvist i 
kommunerna. Några av de intervjuade cheferna lyfter det faktum att detta kan in-
nebära att miljötillsynsfrågorna får mindre direktkontakt med den berörda nämn-
den. Detta kan både upplevas som att tillsynsarbetet blir mer fristående från den 
politiska styrningen, men det kan också innebära att tillsynsfrågorna ur resurshän-
seende inte får samma behandling som om de vore en egen organisatorisk enhet. 
 
 
7.5 Inga stora skillnader kommunerna 
emellan 
I sammanfattning kan man inte se några stora skillnader kommunerna emellan i 
detta avseende. De mindre kommunernas självbild är att både rekrytering och att 
behålla kompetensen är en större utmaning där, vilket också gäller kommuner som 
inte ligger helt centralt i förhållande till större regionala centra.  
 
När vi analyserar siffrorna för olika kommuners upplevelser ser vi dock inga signi-
fikanta skillnader mellan vare sig små och stora kommuner eller kommuner av 
olika typer. Det finns istället snarast en problematik som vi kan beskriva som knu-
ten till ungas uppfattning om attraktiviteten i yrkesrollen. Dels förefaller det som 
att inspektörsrollen och myndighetsutövningsaspekterna av denna snarast av-
skräcker än lockar. Dels finns en tydlig efterfrågan på att ingå i ett bredare kollegi-
alt sammanhang med ökad tydlighet och bättre möjligheter till personlig utveckl-
ing. Dels finns en i många kommuner och regioner hård konkurrens från en privat 
sektor som gärna rekryterar personer med miljökompetens. 
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8 Förslag på mätetal 
I uppdraget ingår också att lämna förslag på ”mätetal” som kan användas för att 
löpande kunna följa upp myndigheternas förmåga att klara sitt tillsynsuppdrag. 
Kontigo har genomfört denna del av uppdraget i tre led. I ett första skede togs ett 
preliminärt förslag till nyckeltal fram. Förslaget vilade på resultaten från intervjuer 
med myndigheterna och stämdes av i dialog med uppdragsgivaren. Därpå genom-
fördes två telefonbaserade panelseminarier där förslaget testades och diskuterades 
med miljöchefer eller motsvarande i ett antal kommunala förvaltningar. Vi presen-
terar här det slutliga förslaget till mätetal – eller indikatorer. 
 
I anslutning till detta är det nödvändigt att poängtera att det innebär ett stort jobb 
att ta fram den här typen av indikatorer. Insatsen inom ramen för detta uppdrag har 
i sammanhanget varit relativt begränsad, varför Kontigo menar att det förslag som 
lämnas här måste ses som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner snarare än 
som ett färdigt förslag. 
 
 
8.1 Förslaget i stora drag 
Kontigo uppfattar att syftet är att föreslå ett system med indikatorer som skall lö-
pande kunna mäta hur de operativa tillsynsmyndigheternas förmåga att klara sitt 
uppdrag utvecklas, främst med avseende på myndigheternas tillgång till resurser 
och kompetens. 
 
 
 
 

 
 
 
Mätetalen måste omfatta minst fyra olika steg i vad som brukar kallas en ”insatslo-
gik”. Dessa delar är behov, resurser, genomförande och utfall. Det centrala steget i 
vad som står i centrum här är resurssteget, dvs. det är dessa mätetal som ska stå i 
centrum.  

Behov 

Resurser 

Genomförande 

Utfall 

Figur 8 Principiell struktur för mätetal för tillsynsmyndigheternas förmåga att klara 
uppdraget 
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Samtidigt måste resurserna relateras till behoven. Kontigo menar också att det är 
relevant att också se hur resurserna används och i möjligaste mån vilka resultat 
detta ger. Detta betyder sannolikt att mätetal för resurser och kompetens måste 
relateras till andra pågående försök att mäta och följa upp tillsynsarbetet. En åter-
kommande fråga i våra genomförda paneler handlar också om att införandet av den 
här typen av mätetal måste stå i samspel med annan uppföljning och också harmo-
niera med myndigheternas egna uppföljningar så att det inte blir en administrativ 
börda att samla in data. 
 
Förslaget går i praktiken ut på att relatera de avdelade resurserna till behoven. Där-
efter syftar genomförande- och utfallsmåtten främst till att få en kontinuerlig av-
stämning kring hur väl genomförandet – givet resurserna – svarar upp emot beho-
ven och vilket utfall detta slutligen ger. 
 
 
8.2 Förslag på behovsvariabler 
En utgångspunkt för förslaget är att vi utvecklar någon form av mått på behoven. 
Här finns i bl.a. behovsutredningarna några relativt vedertagna gemensamma mäte-
tal, som bör användas. 
 
Det första och kanske mest ”neutrala” måttet i sammanhanget torde vara antalet 
tillsynsobjekt i respektive objektkategori. Detta ger ett i någon mening objektivt 
mått på tillsynsbehoven som myndigheten ansvarar för. 
 
Till detta skulle man också kunna lägga ett mått som beskriver antalet planerade 
timmar, fördelade på objektkategorier, och olika typer av tillsyn (t.ex. händelse-
styrd eller planerad). Detta mått är inte objektiv i samman mening som antalet 
objekt, men ger samtidigt en mer detaljerad bild av tillsynsarbetets karaktär hos 
den ansvariga myndigheten.  
 
Tanken är att använda de två måtten gemensamt för att kunna spegla behoven. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 Föreslagna indikatorer för tillsynsbehoven 
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8.3 Förslag på resursindikatorer 
De centrala måtten handlar om att mäta resurser och förutsättningar. Detta mått 
måste fånga tre olika aspekter, den numerära tillgången till resurser, kompetensen 
hos dessa resurser samt graden av självständighet i användningen av resurserna. De 
första två aspekterna avser vi att kombinera genom tre indikatorer som beskriver 
tillgången till kompetens och resurser i den egna organisationen. Graden av själv-
ständighet föreslår vi mäts genom tre ”nyckeltal”, som handlar om huruvida det 
finns en behovsstyrd finansiering eller inte, om det finns en tydlig delegation så att 
den organisatoriska enhet som ansvarar för tillsynen också har möjlighet att fatta 
beslut om t.ex. miljösanktionsavgifter (MSA), åtalsanmälan (ÅA) och förbud. Slut-
ligen menar vi att andelen avgiftsfinansiering är både ett vedertaget och tillgängligt 
mått som också speglar graden av möjlig självständighet i arbetet. I figuren nedan 
redovisar vi ett preliminärt förslag till indikatorer för att beskriva tillsynsresurser-
na, både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och ur ett oberoendeperspektiv. 
 
Figur 10 Föreslagna indikatorer för tillsynsresurser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Förslag på indikatorer för att mäta ge-
nomförandet och utfallen 
Indikatorer som fångar genomförandet är tänkta att fungera som en slags kontroll-
variabler. Måtten är tänkta att beskriva hur väl myndigheten klarar att utföra tillsy-
nen, givet behoven. Samtidigt har vi sett att det är svårt att enas om tydliga mått när 
det gäller genomförande, resultat och utfall. 
 
Som genomförandemått ser vi framför oss att man mäter olika aspekter av den 
faktiskt utförda tillsynens omfattning. Exempel på sådana mått skulle kunna vara 
”antalet icke-händelsestyrda inspektioner per kategori”. Detta mått skulle också 
kunna preciseras i ”varav genomförda som besök” och ”varav genomförda som 
oanmälda besök”. Indikatorerna måste för att vara användbara relateras till resurs-
indikatorerna ovan. 
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om MSA, ÅA och förbud? 
• Andelen avgiftsfinansiering 

av totala antalet planerade 
timmar 
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När det gäller utfallen menar vi att det finns betydande svårigheter att utveckla 
någon form av mått som fångar olika typer av utfall. Enkla mått vore att använda 
”antalet åtalsanmälningar” och ”summan utdömda miljösanktionsavgifter”. Detta 
speglar dock utfallet något ensidigt och bör om de ska användas kompletteras med 
andra ”mer positiva” mått på utfallet. Även här skall måtten förstås användas ge-
nom att man relaterar dem till ett eller flera av resursmåtten ovan. I analysen kan 
även utfallet förstås relateras till genomförandindikatorerna. 
 
 
Figur 12 Exempel på möjliga utfallsindikatorer 
 
 
 

Figur 11 Exempel på möjliga genomförandeindikatorer 

Exempel: Genomförande 

• Antal genomförda inspektioner (fördelat på kategori) 
• Varav besök 
• Varav oanmälda besök 

• Antal timmar i förebyggande insatser 

Exempel: Utfall 
• Antal åtalsanmälningar 
• Antal förbud 
• Antal förelägganden om vite 
• Summa utdömda miljösanktionsavgifter 
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9 Sammanfattande slutsatser 
 
9.1 Svårt bedöma tillsynsmyndigheternas 
förutsättningar att klara tillsynen 
Kontigos övergripande slutsats är att många kommuner upplever sig ha betydande 
brister vad gäller nivån på de resurser man har tillgång till för tillsynen enligt mil-
jöbalken. Mellan 23 och 52 procent av kommunerna uppger att man inte har till-
räckliga resurser för tillsynen, räknat i antal personer. Det förefaller främst vara det 
förebyggande arbetet som blir lidande. Minst resursbrist upplever man i förhål-
lande till händelsestyrda inspektioner. 
 
Kommunerna genomför behovsutredningar och upprättar normalt tillsynsplaner 
grundade på de identifierade behoven. Samtidigt ser vi att det finns ett relativt stort 
antal kommuner som saknar aktuella behovsutredningar. Utöver det så uppger 
nästan samtliga kommuner att man p.g.a. resursbrister måste göra betydande priori-
teringar i arbetet.  
 
Behovsutredningarna och tillsynsplaneringen understödjer myndigheternas själv-
ständighet i tillsynen. Samtidigt pekar många av intervjuerna på att tillsynen i väx-
ande utsträckning inordnas i större organisatoriska enheter i kommunerna, t.ex. 
inom samhällsbyggnadsfrågorna. Detta görs ofta för att öka effektiviteten i organi-
sationerna och inte minst för att underlätta kompetensförsörjningen. Samtidigt kan 
den här typen av insatser på sikt undergräva tillsynsarbetets självständighet. 
I intervjuerna med kommunerna är det inte i första hand olika typer av experter 
som man främst saknar i tillsynsarbetet. Snarare gäller det omvända: dvs. det man 
främst saknar är generalister med en bredare kunskap, t.ex. kopplat till samhälls-
byggnadsfrågorna. 
 
Generellt är det svårt att dra några mer bestämda slutsatser kring myndigheternas 
storlek vad gäller möjligheterna att klara tillsynen. Den tydligaste aspekten av detta 
handlar om att små arbetsplatser ofta upplevs som mindre attraktiva av i synnerhet 
yngre sökande. Däremot ser vi inga tydliga skillnader mellan små och stora kom-
muner eller mellan kommuner i centrala eller perifera lägen när det gäller förutsätt-
ningarna för att klara tillsynen enligt miljöbalken. 
 
Kontigo vill också notera att tillsynen enligt miljöbalken kan bedrivas med en vari-
erande ambitionsnivå. Vi tycker oss se en förhållandevis pragmatisk attityd hos de 
intervjuade kommunerna när det gäller ambitionsnivån i förhållande till miljöbalks-
tillsynen. I praktiken kan detta då betyda att viktiga uppgifter i tillsynen helt priori-
teras bort från tillsynen. Slutsatsen blir därför att det är svårt att ge ett entydigt svar 
på frågan om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna har förutsättningar att 
klara sitt uppdrag.  
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Det tydligaste svaret blir att mellan 25 och 50 procent av myndigheterna uppger att 
de inte klarar tillsynsarbetet i alla dess delar. 
 
 
9.2 Kompetensbehoven och organisation-
ens storlek 
Även frågan om vilken kompetens som myndigheterna behöver för att ha förutsätt-
ningar att klara sitt uppdrag är svår att entydigt besvara. Tidigare utredningar pekar 
på komplexa behov, där specialistkompetens blandas med behov av en mer allmän 
utredar-, samhällsplanerarkompetens. Utöver detta behövs också både kunskap och 
inte minst erfarenhet från förvaltning och myndighetsutövning. Dagens tillsynsar-
bete ställer också krav på planering, dokumentation mm vilket innebär att inspektö-
rerna också måste besitta en viss administrativ kompetens. Slutligen är miljöin-
spektörsyrket ett yrke som rymmer utmaningar i form av de man möter i sin myn-
dighetsroll, vilket ställer krav på kompetens och erfarenhet i form av bemötande. 
 
Den generella bilden är att myndigheterna anser sig ha en tillfredsställande kompe-
tens i dessa avseenden. Samtidigt vittnar intervjuerna om att både kommuner och 
länsstyrelser upplever betydande utmaningar för att hålla en tillräcklig kompetens 
och därmed kvalitet i arbetet, sett till hur man upplever utmaningarna med att re-
krytera och behålla kompetent personal. Kontigo menar att det är svårt för myndig-
heterna att öppet hävda att man saknar kompetens för att klara lagstadgade tillsyns-
krav, men diskussionerna kring rekrytering och personal visar på problemet. 
 
I den här frågan är det också svårt att dra några entydiga slutsatser om huruvida 
problemen varierar mellan olika myndigheter, t.ex. beroende på organisationernas 
storlek eller läge. I den statistiska analysen finns inga klara slutsatser att dra om 
kommunens storlek eller läge. Det finns vissa resultat som pekar mot att mer peri-
fert belägna kommuner generellt upplever större utmaningar än mer centralt be-
lägna.  
 
Intervjuerna pekar dock på att mindre kommuner ofta upplever en större utmaning i 
att rekrytera tillräcklig kompetens för att klara uppgifterna. Mer perifera kommuner 
pekar också på en utmaning i att behålla personal då större och mer centralt be-
lägna kommuner ofta lockar mer i längden. Samtidigt finns i större och mer centralt 
belägna kommuner också ofta en alternativ arbetsmarknad som ökar svårigheterna 
där. 
 
 
9.3 Många strategier för att klara tillsynen 
Myndigheterna tillämpar en rad olika strategier för att klara tillsynen och i någon 
mån utjämna skillnaderna mellan olika myndigheters förutsättningar. Inte heller här 
är dock variationen i hur kommunerna arbetar tydlig. Snarast gäller att alla kom-
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muner och många länsstyrelser behöver nyttja en mångfald strategier för att klara 
uppgifterna. 
 
Den generella resursbristen är kanske den största utmaningen. Den hanteras genom 
att man förhåller sig ”pragmatiskt” till miljöbalken, man prioriterar och man mins-
kar framför allt i det förebyggande arbetet. 
 
I andra änden arbetar myndigheterna med att göra inspektörsyrket mera intressant 
och därmed mer attraktivt – inte minst för yngre medarbetare. Detta handlar om att 
man inordnar miljöbalkstillsynen i större organisatoriska enheter och att man skap-
ar ett bredare innehåll i tjänsterna. Det kan tyckas märkligt att man dels prioriterar 
bort det förebyggande tillsynsarbetet och samtidigt breddar innehållet i tjänsterna 
för många inspektörer. 
 
Samverkan myndigheter emellan är viktig. Det har också många olika former, från 
att man delar på tjänster till att man hittar olika former för att lära av varandra och 
där t.ex. den ena kommunen kan dra nytta av den andras erfarenhet. 
 
Tillsynsvägledningen lyfts också fram som en avgörande fråga för en effektiv till-
syn enligt miljöbalken. Här visar studien på att myndigheterna upplever ett behov 
av ökad samordning, ökad tydlighet och ökad kapacitet att lämna besked. De nat-
ionella tillsynsmyndigheternas tveksamhet inför att ”ta en tydlig ställning” i tillsyn-
särendenas praktik skapar en onödig osäkerhet och det är oklart i vilken grad en 
sådan försiktighet verkligen främjar målen. 
 
 
9.4 Möjligheten att utveckla mätetal 
Det bör finnas goda möjligheter att förbättra mätetalen vad gäller tillsynen. Detta 
bör dock ske i samverkan med övrigt arbete som syftar till att förstärka den gemen-
samma uppföljningen av tillsynens resultat och effekter. 
 
Vi föreslår att man prövar att gå vidare med en uppsättning mätetal som sätter re-
surser och kompetens tydligt i relation till behoven, genomförandet och utfallen av 
tillsynen.  
 
Ett förslag på sammanlagt sex indikatorer för att mäta resurser, kompetens och 
graden av självständighet i planeringen av tillsynsarbetet har presenterats. Detta 
ska ställas i första hand i relation till ett urval indikatorer som redovisar tillsynsbe-
hoven. Om möjligt bör också resultaten följas upp mot bakgrund av indikatorer 
som beskriver tillsynsarbetets genomförande och utfall. 
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10 Källförteckning 
Miljöbalken (1998:808) 
 
Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) 
 
Naturvårdsverket, årliga rapport: Tillsyn enligt miljöbalken. Möjligheter till ut-
veckling och förbättring. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Kommungruppsindelning 2011. 
http://skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee86e1f/1402935660165/SKL-
rapport-kommungruppsindelning+2011_101020.pdf 
 

http://skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee86e1f/1402935660165/SKL-rapport-kommungruppsindelning+2011_101020.pdf
http://skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee86e1f/1402935660165/SKL-rapport-kommungruppsindelning+2011_101020.pdf
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11 Bilaga 1 

Denna enkät är en del av den gällande tillsyn enligt miljöbalken och opera-
tiva tillsynsmyndigheters kompetensförsörjning som Naturvårdsverket ge-
nomför under hösten.  

Enkäten riktar sig till miljöchefer eller motsvarade vid Sveriges samtliga 
kommuner 

Svaren är anonyma och kommer enbart analyseras och presenteras som en 
helhet. Dina svar är av stor vikt för Naturvårdsverket och vi hoppas du har 
möjlighet att besvara enkäten 

1. Gällande er organisation, vänligen ange följande: 

Antal personer (årsarbets-
krafter) för tillsyn enligt miljö-
balken: 

 

Uppskatta (i procent) hur stor 
andel av årsarbetskrafterna 
som myndigheten har lagt på 
tillsyn enligt miljöbalken 2015 

 

 

2. Vänligen, uppskatta i procent hur årsarbetskrafterna fördelar sig 
mellan följande tillsynsområden: 

Naturvård  

Miljöfarliga verksamheter 
(inklusive enskilda av-
lopp) 

 

Hälsoskydd  

Kemiska produk-
ter/biotekniska organ-
ismer 

 

Avfall och producentan-
svar 

 

Övriga områden  
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3. Har kommunen en behovsutredning som uppdaterats de senaste 12 
månaderna? 

Ja  

Nej  

Vet ej/ Vill ej 
svara  

Kommentar 

 

 

 
 

 

4. Givet de kommunen har inom miljöbalksområdet idag – i vilken ut-
sträckning instämmer du nedanstående påståenden? 

Bedöm på en skala 1-6 (där 1 är instämmer inte alls och 6 motsvarar instämmer 
fullt ut)Vi har idag tillräckligt... 

 

1 2 3 4 5 6 

Vet ej/ 
Vill ej 
svara 

...antal inspektörer för att 
arbeta förebyggande i 
tillräcklig utsträckning 

       

...antal inspektörer för att 
genomföra efterlevnads-
kontroll i tillräcklig ut-
sträckning 

       

...antal inspektörer för att 
genomföra uppföljning av 
konstaterade brister i 
tillräcklig utsträckning? 
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5. Gällande den kompetens</u> som finns inom er organisation – i vil-
ken utsträckning instämmer du i nedanstående påståenden? 

Bedöm på en skala 1-6 (där 1 är instämmer inte alls och 6 motsvarar instämmer 
fullt ut) 

 

1     2     3     4     5     6     

Vet ej/ 
Inget 
svar     

Inspektörernas kom-
petens motsvarar de 
krav som ställs för att 
genomföra tillsyn en-
ligt miljöbalken (kom-
petens kring lagstift-
ning och sakområden) 

       

Inspektörernas kom-
petens motsvarar 
kraven på ett effektivt 
tillsynsarbete (kompe-
tens kring administrat-
ion, it-stöd och bemö-
tande) 

       

Det är en utmaning att 
rekrytera inspektörer 
med rätt kompetens 

       

Det är en utmaning att 
behålla kompetenta 
inspektörer 

       

 

 

6. [OM 1 eller 2 på något alternativ på fråga 5 ovan] Vilken/vilka typer 
av kompetens upplever du idag saknas hos inspektörerna? 

Beskriv kortfattat i textrutan 
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7. För att stärka förmågan att klara tillsynsarbete bättre, har ni under 
de senaste två åren gjort något av nedanstående? 

Bocka för den eller de alternativ som stämmer in på Er organisation 

Delat resurser (för inspektion, granskning, 
utredningar, bedömningar eller liknande) 
med andra kommuner? 

 

Haft direkta kontakter med tillsynsvägle-
dande myndigheter?  

Deltagit i Miljösamverkan Sverige?  

Deltagit i regionala miljösamverkanspro-
jekt?  

Ingått/ingår i andra nätverk för kompetens-
utbyte, rådgivning etc. med andra kommu-
ner? - om ja, ange vilka i textboxen nedan: 

 
 

 

 

 

8. För din kommun, vilken betydelse har det tillsynsvägledande arbetet 
från nedanstående myndigheter haft? 

Bedöm på en skala 1-6;(där 1 är ingen eller mycket liten betydelse och 6 är 
mycket stor betydelse) 

 

1 2 3 4 5 6 

Vet ej / 
Inget 
svar 

Länsstyrelsen        

Naturvårdsverket        

Folkhälsomyndigheten        

KEMI        

Havs- och vattenmyn-
digheten        

Jordbruksverket        
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9. [OM 1 eller 2 på fråga 8 ovan] Du har i tidigare fråga angett att det 
tillsynsvägledande arbetet från en eller flera av myndigheterna haft 
liten betydelse för Er 

Beskriv kortfattat i textrutan 

 

 

 
 

 

10. Föreslå tre viktiga förbättringar som skulle bidra till högre målupp-
fyllelse och en effektivare tillsyn i din kommun! 
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