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Miljö- och hälsoskydd i kommunerna – en enkät-
undersökning 
Sommaren 1997 skickades en enkät om miljö- och hälsoskyddsnämndernas 
verksamhet 1996 till alla kommuner. 272 kommuner svarade på enkäten 
vilket ger en svarsfrekvens på 95 procent. 

Det finns en fortsatt trend att fristående miljö- och hälsoskyddsnämnder 
minskar i antal till fördel för nämnder med flera verksamhetsområden. 1996 
hade antalet kommuner med separat nämnd minskt till 166 stycken. 

Antal årsarbeten som arbetar med miljö- och hälsoskyddsarbete i kommu-
nerna ligger konstant sedan början av 90-talet. Mest personalresurser läggs 
på hälsoskyddsfrågor, 23 procent. Därefter kommer tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet och kemiska produkter och livsmedel. 

Kostnadstäckningen för för tillsyn m.m. är låg, 24 procent. Lägst är kostnads-
täckningen för djurskydd och hälsoskydd. Skillnaden är stor mellan de kom-
muner som har lägst och de som har högst avgifter. Timavgiften varierar 
med upp till 550 kronor mellan olika kommuner. 

Tre av fyra miljö- och hälsoskyddsnämnder arbetar aktivt med folkhälso-
frågor, ofta tillsammans med socialnämnden och landstinget. I många kom-
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muner ingår folkhälsoarbetet som en del i arbetet med Agenda 21. Även för 
Agenda 21 och naturvård gäller att ansvaret är spritt i kommunerna. Huvud-
ansvaret för Agenda 21 ligger i två av tre kommuner på kommunledningen 
och för naturvården ligger den i mindre än varannan kommun hos miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

1996 hade 60 procent av kommunerna en verksamhetsplan som bas för sin 
planering av miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete. Arbetet med miljö-
konsekvensbeskrivningar har ökat under de senaste åren. En 60- tal kommu-
ner arbetar idag med gröna räkenskaper, en ökning med 50 procent på ett år. 

Behovet av att utveckla olika former av samarbete och samverkan både inom 
och mellan kommuner har vuxit under senare år. En rad lagändringar har 
inneburit öppningar  för kommunerna att samverka på flera områden inom 
miljö- och hälsoskydd. Möjligheter till samverkan saknas inom djurskydds- 
och livsmedelslagstiftningen, något som nio av tio kommuner anser borde 
ändras. 

Frågor med anledning av rapporten ”Miljö- och hälsoskydd i kommunerna - 
en enkätundersökning” kan ställas till Linda Fidjeland eller Ann-Sofie 
Eriksson, Plan- och miljösektionen, tfn: 08 - 772 41 00.  

Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas av Birgitta Andersson,  
08 - 772 41 72. Priset vid köp av enstaka exemplar är 70 kronor. Moms och 
porto tillkommer. 
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