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Revidering av Tillsynsplan för år 2020 
 
 
Förslag till beslut  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1.  Tillsynsplanen revideras i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens 

tjänsteskrivelse 

  

  

Ärendet i korthet  

I december 2019 antog miljö- och bygglovsnämnden år 2020 års tillsynsplan för 

miljö- och hälsoskyddsavdelningen.  

 

2020-03-20 fattade ordföranden i krisledningsnämnden beslut om att införa 

restriktioner/åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i samband med utbrottet av 

Covid-19. Detta beslut har därefter förlängts och gäller till och med 30 september 

2020. En restriktion är att Järfälla kommun skjuter på tillsynsbesök som inte är 

kritiska. Av den anledningen har det inte utförts några inspektioner under våren 2020 

och tillsynsplanen behöver revideras.   

 

Handlingar  

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-09 
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Bakgrund 

Miljö- och bygglovsnämnden upprättar årligen en tillsynsplan. Ursprungligen var 

bakgrunden de krav som finns i Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken som 

bland annat innebär att en tillsynsplan ska upprättas och att tillsynsplanen uppfyller 

förordningens krav. Tillsynsplanen är idag det dokument som styr avdelningens 

planering under året och det är vårt verktyg för att arbeta mot uppsatta mål. Planen 

omfattar all verksamhet inom avdelningen.   

 

Den 20 mars 2020 fattade ordföranden i krisledningsnämnden beslut om att införa 

restriktioner/åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i samband med utbrottet av 

Covid-19. Detta beslut har därefter förlängts och gäller till och med 30 september 

2020. En restriktion är att Järfälla kommun skjuter på tillsynsbesök som inte är 

kritiska. Av den anledningen har det inte utförts några inspektioner under våren 2020 

och tillsynsplanen behöver därför revideras.   

 

För att minimera konsekvenserna av ovanstående beslut, har miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen valt att prioritera bort projekt som har varit valbara, dvs 

tillsyn som inte betalas i förskott.  

 

Inom närmiljö kommer det inte att utföras inventering av kyltorn under 2020 som 

planerat. Närmiljö kommer inte heller att slutföra tillsyn på fastighetsägare då detta 

projekt kräver fysiska möten hemma hos kommunmedborgare, detta projekt 

fortsätter under 2021 istället. Det var även bestämt att det skulle utföras ett 

bullerprojekt i offentliga lokaler såsom biografer och samlingslokaler, detta projekt 

skjuts på framtiden..  

 

Miljöskyddsgruppen kommer inte t införa projektet ”snabbkollen” som bygger på 

spontanbesök hos verksamhetsutövare. Gruppen kommer inte heller lägga tid på 

inventering av nya verksamheter, då även inventeringen bygger på spontanbesök, 

detta kommer istället att utföras under år 2021. Gruppen hade planerat in att arbeta 

med avfallsplanen, vilket visade sig inte behövas. Gruppen hade även tänkt driva ett 

projekt om dagvattenhantering, men då vattenplanen för Järfälla kommun inte är 

antagen än så väntar de med detta projekt. De hade även tänkt utföra ett energiprojekt 

i samarbete med närmiljögruppen och deras fastighetsägarprojekt, detta skjuts upp 

till nästkommande år. De kommer dock utföra all tillsyn som är planerad på u-, b- 

och c-verksamheter. 

 

Livsmedelskontrollen kommer i första hand gå ut på alla restauranger och butiker. 

De kommer inte gå ut på äldreboenden då det råder besöksförbud. Om de inte hinner 

med all kontroll så kommer de även att prioritera bort förskolekök och skolkök då 

dessa verksamheter fungerar väldigt väl i Järfälla och det sällan är några 

anmärkningar hos dessa verksamheter. Livsmedelsverket (SLV) och Miljösamverkan 

Stockholm (MSL) har planerat in frivilliga provtagningsprojekt som kommunerna 

kan vara med i. Vi har valt att inte vara med i dessa. Livsmedelsgruppen har lagt stor 

del av sin tid under våren och sommaren på trängselkontroller.  

 

Under våren har det lagts mer tid på kvalitetsarbete, än planerat, då detta har kunnat 

utföras på distans samt inte krävt möten mellan människor.  
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Barnkonsekvensanalys  

Vi har valt att koncentrera tillsynen där vi anser att den behövs bäst. Vi kommer titta 

på hälsoskyddsfrågor på förskolor under hösten och följa upp ventilationsärenden på 

förskolor och skolor.  

 

Tillagningen av skolmat i kommunen är av mycket hög kvalitét och personalen är 

välutbildad, så om det inte sker tillsyn under ett år så påverkar detta inte barnen i 

skolorna och förskolorna.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Att ta bort projekt som vi kan debitera i efterhand leder till minskade intäkter, dock 

finns inte tiden för att hinna med alla projekt och vi ser då hellre att vi utför tillsyn 

hos de verksamheter som redan har betalat för vår tillsyn.  

 

 

 

 

Jenny Färm  

Miljöchef  

  

  

 
Beslutet ska skickas till  

Akten 

 

 

 

 


