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Vad innebär hälsoskyddstillsyn
– vad betalar jag för?
Syftet med tillsynen inom hälsoskyddsområdet är att förhindra 
att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön. 
Tillsynen syftar även till att förhindra blodsmitta och annan 
smitta hos människor där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
behandling som innebär risk för detta. Det är miljö- och 
byggnadsnämnden på kommunen som har tillsynsansvaret för 
dessa verksamheter. På miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
finns ett antal miljöinspektörer som arbetar med att kontrollera 
att verksamheter följer de lagar och regler som finns avseende 
miljön och människors hälsa. Vi gör inspektioner för att bland 
annat se hur du som företagare arbetar med din egenkontroll. 
Inom hälsoskyddsområdet besöks verksamheter så som tatue-
rare, fotvårdare, skolor, förskolor, m fl. Inspektionen är enbart 
en del av tillsynen. Handläggning, inläsning, resor till och från 
inspektioner samt åtgärder efter inspektionen ingår även det i 
tillsynstiden.

Avgifter för tillsyn
För tillsynen tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en 
avgift som fastställts via beslut i kommunfullmäktige. Avgiften 
kan både vara timavgift eller årsavgift. Storleken på avgiften 
varierar beroende på typ och omfattning av verksamheten samt 
vilka risker verksamheten har för människors hälsa och miljön.



Vad grundar sig årsavgiften på?
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen använder sig bland 
annat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrift ”Taxa 
utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd”.

Verksamheten tilldelas en avgiftsklass, beroende på vilken 
bransch, inriktning och omfattning verksamheten har. Avgifts-
klassen ger en tillsynstid.

Timavgift
Den gällande taxan för Kristinehamns kommuns tillsyn är 
fastställd av kommunfullmäktige. Timavgiften ligger på 
1 218 kronor från 2023 och indexuppräknas varje år. 

Kontakta gärna våra hälsoskyddsinspektörer. 

Anna Roos, 0550-882 64
Ida Lindbäck, 0550-882 11
Alexandra Wilhelm, 0550-882 16
Natalie Broqvist, 0550-858 42

Frågor?
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