Tillsynsplan för hälsoskyddstillsyn 2020
Kommunen har enligt 26 kap 3§ tredje stycket i miljöbalken ansvar för den lokala tillsynen av
hälsoskydd och enligt 8 kap. 2 § första stycket 3 strålskyddsförordningen (2018:506) ansvar för
tillsyn över verksamheter med kosmetiska solarier. Det övergripande målet med tillsynen är att
undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa.
Österåkers kommun har 22 skolor, 37 förskolor, 2 solarier, 4 bassängbad och ca 25 hygienlokaler
som är anmälningspliktiga enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(SFS 1998:899) och enligt 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och
artificiella solanläggningar (SSMFS 2012:5).
Tillsynsansvaret gäller även olika typer av offentliga verksamheter och hygienverksamheter som
inte är anmälningspliktiga, exempelvis äldreboenden, idrottshallar och frisörer. Tillsynsansvaret
över kemikalier innebär att en stor variation av verksamheter kan innefattas i tillsynen till exempel
olika typer av butiker. Kommunen utövar även tillsyn över hyresrätts- och bostadsrättsfastigheter.
Hälsoskyddsarbetet är till största del fördelat mellan fyra inspektörer. Bredden inom
hälsoskyddsområdet gör att i princip alla på enheten kan vara involverade i någon del.
Behovsbedömning och finansiering
Tillsynen inom hälsoskyddet finansieras av årsavgifter eller timavgifter. Skolor, förskolor,
bassängbad och solarier omfattas av en årsavgift beräknad utifrån verksamhetens tillsynsbehov.
För övrig tillsyn och befogade klagomålsärenden tas timavgift. Obefogade klagomålsärenden kan
inte debiteras.
För 2020 bedöms tiden för tillsynen i projektform vara ca 240 timmar. Beräknad tidsåtgång för
planerade tillsynsprojekt avser förberedelser, genomförande, inspektionsrapport och
projektrapport. Eventuellt behov av uppföljning tillkommer utanför projektet och debiteras extra
tillsynstid.
Återkommande tillsyn på förskolor, bassänger- och strandbad beräknas ta ca 420 timmar.
För handläggning av anmälningar, klagomålsärenden, hantering av analysprotokoll för vatten,
rådgivning och information gällande hälsoskyddsfrågor och radonförfrågningar planeras 877
timmar. Administrativ tid, 200 timmar, åtgår för bl.a. registerhållning och uppdateringar i
ärendehanteringssystemet Vision, riskklassningar och beslut om avgifter. Tid för remisser och
deltagande i planärenden beräknas till ca 50 timmar.

Utbildning, 90 timmar, kommer främst att ske genom nätverksträffar och seminarier på
Länsstyrelsen och andra vägledande myndigheter och genom samverkan med kommuner i
närområdet. MHE deltar bl a i nätverken SNO/STONO (Stockholm Nordost) och MSL
(Miljösamverkan Stockholms län).
Planerade aktiviteter
Tillsynen bedrivs med regelbundna intervall på de anmälningspliktiga verksamheterna. På icke
anmälningspliktiga verksamheter bedrivs tillsynen i projektform. För varje projekt kommer det att
göras en separat projektbeskrivning. Det finns i nuläget inga annonserade nationella
tillsynsprojekt från centrala myndigheter för 2020 men Österåker deltar i Miljösamverkan
Stockholms projekt om legionella i bassängbad. Skolor, förskolor och solarier besöks vartannat
år, strandbad och bassänger årligen. Planerad tillsyn under 2020 är bland annat:











Tillsyn på samtliga förskolor (inriktningsmål 3)
Tillsyn av gym
Uppföljning av föregående års tillsyn på skolorna (inriktningsmål 3)
Badvattenkvalitén vid strandbad
Badvattenkvalitén, underhåll och rengöring vid bassängbad
Solarietillsyn
Fortsatt information till enskilda brunnsägare om risk för naturligt förhöjda halter av
uran, bly, och arsenik i grundvattnet (miljömål 4)
Tillsyn av tatuering och kosmetisk tatuering
Tillsyn av äldreboenden (inriktningsmål 4)
Legionella i bassängbad

Inkommande remisser och ärenden handläggs löpande. Internt på samhällsbyggnadsförvaltningen
deltar MHE vid framtagande av detaljplaner när det kan finnas hälsoskyddsaspekter att bevaka till
exempel bullerfrågor.
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