
Uppdragsbeskrivning för miljö- och alkoholinspektörer 

Grundkrav i anställningen: 
• Utföra arbete enligt gällande verksamhetsplan 
• Följa administrativa rutiner 
• Följa arbetsmiljöregler 
• Alltid prioritera våra uppdragsgivare 
• Samarbeta och vara miljöförbundet lojal  

Varför finns vi? 
Vårt uppdrag är reglerat i en förbundsordning och ett reglemente men kan sammanfattas med 
att vi finns till för att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

I uppdraget som inspektörer ska vi värna om människors hälsa och naturen så att de aktiviteter 
människan gör ger så liten negativ effekt som möjligt på vår miljö. Som ett medel för att 
uppnå detta uppdrag har vi miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, 
strålskyddslagen mm med tillhörande förordningar, författningar, allmänna råd och 
vägledande domar.    

Inom vårt uppdrag ingår flera olika moment; 

• Tillsyn/kontroll, granskning av rapporter, samt efterhjälpande arbete, exempelvis 
förelägganden, förbud och åtalsanmälningar. 

• Förebyggande arbete, exempelvis rådgivning och medverkan vid detaljplaner och 
krisplaner.  

Vårt huvuduppdrag är att myndighetsutövning men också att verka förebyggande. Endast när 
det behövs använder vi oss av de påtryckningsmedel som finns i form av föreläggande och 
förbud, med eller utan viten. 

I uppdraget som miljöinspektör ingår att göra åtalsanmälan vid misstanke om brott. Detta 
innebär att vi samlar bevis för att ett brott begåtts som sedan skickas vidare till 
Åklagarmyndigheten. Huvudfokus i vårt arbete ligger dock alltid på att den skada som 
eventuellt uppkommit så snabbt som möjligt tas om hand så att effekten på människors hälsa 
eller miljön blir så liten som möjligt. 

Var stolt - genom vårt arbete gör vi skillnad!  

Vårt yrke är en viktig del för nuvarande och kommande generationer! 

Vad förväntas av dig i din roll? 
Som inspektör har du en viktig roll i arbetet med att verka för att kommuninvånarna ska ha en 
god livsmiljö och för att samhällets negativa påverkan på människors hälsa och miljön ska 
vara så liten som möjligt. Som inspektör är det viktigt att du är en god kommunikatör och 
bemöter som du själv vill bli bemött. Din rådgivande roll är lika viktig som den tillsynande 



delen. En viktig del i ditt uppdrag är att vara professionell. Att vara professionell i din 
yrkesroll som inspektör och utföra dina arbetsuppgifter med kvalité innebär bl.a. att du 
planerar och genomför inspektioner på ett effektivt sätt, tar ansvar, att du är lojal och att du är 
med och bidra till en bra arbetsmiljö, vilket utvecklas närmre nedan. 

Planera och genomföra inspektioner 
Vårt arbete syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Det gör vi både genom 
förebyggande arbete och händelsestyrt arbete. Vårt förebyggande arbete genom planerade 
inspektioner och kontroller är en central del av vårt arbete för att skydda människors hälsa och 
den miljön vi verkar och lever i. Det är vi själva som tar initiativet till vilka områden vi ska 
titta på utifrån de prioriteringar som bedöms viktiga inom vårt ansvarsområde. Det är viktigt 
att du gör en plan som gäller för året för att du ska få balans i ditt arbete så att du hinner med 
de inspektioner/kontroller som ligger inom ditt uppdrag men även det arbete som är 
händelsestyrt som prövningar, ansökningar klagomål etc.  

Många av våra inspektioner och kontroller är föranmälda. Det är viktigt att ibland även 
genomföra oanmälda inspektioner i samband med exempelvis klagomål. Vid 
livsmedelskontroll ska våra besök till större delen utföras oanmälda.  

Det är viktigt att vi vid kontroll och inspektion åker ut till verksamheten för att vi ska få en 
bättre uppfattning om hur verksamheten fungerar, vilka risker som finns och hur vi kan hjälpa 
eller styra dem i rätt riktning. Det ger också en möjlighet för oss att ge råd samt bygga upp en 
förtroendefull relation.  

Du har ett ansvar 
Som inspektör har du ansvar för att planera och följa upp ditt eget arbete samt signalera när 
det är problem med att uppnå målen. Verksamhetsplanen som beslutas inför varje nytt 
kalenderår styr verksamheten i stort och ska ligga som underlag när du gör din egen 
planering. Som inspektör har du ett ansvar att: 

• Medverka i utvecklingen av verksamheten.  
• Medverka i planeringen och uppföljningen av verksamheten 
• Se vad som behöver göras och ta initiativ till förbättrande åtgärder.  
• Medverka i utvecklingen av dig själv i ett yrkesperspektiv 
• Följa utvecklingen inom arbetsområdet i en lagom nivå 
• Ansvar för att slutföra arbetsuppgifter att driva ärenden i mål 
• Medverka tillsammans med andra myndigheter t ex vid razzior 
• Vara beredd på att arbeta kvällar och helger 

Var lojal mot verksamheten och tagna beslut 
I samtal med verksamhetsutövare, kommuninvånare eller andra du besöker eller träffar som 
tjänsteperson är det inte acceptabelt att prata illa om enskilda medarbetare, den myndighet du 
representerar eller någon av våra medlemskommuner. Detta inkräktar givetvis inte på din 
meddelarfrihet. Kritik mot verksamheten och kollegor lyfts internt med berörda eller 
miljöchefen.  



Som inspektör ska du följa de styrande och vägledande dokumenten som finns upprättade på 
miljöförbundet. Några viktiga dokument för dig är bl.a.: 

• Reglementet/förbundsordning – var säker på att en fråga ska hanteras av oss. Vilka 
områden vi ansvarar för står i vårt reglemente/förbundsordning. Om du är osäker, fråga! 

• Delegationsordning – var alltid säker på att du har rätt att fatta det tänkta beslutet. 
Eventuellt kan det vara bra att skriva hänvisning till vilken punkt i 
delegationsordningen du använder dig av (om det finns). 

• Lagstiftning, riktlinjer och liknande – det är av största vikt att du vet vilka beslut du kan 
fatta och vad som gäller för regler. Om du är osäker, var ärlig, kolla upp svaret och 
återkom. 

• Rutiner och policys - Du ska följa de rutiner och policys som finns i verksamheten. 
Detta kan handla om hur du ska uppträda, förebyggande av hot och våld, flextidsavtal 
eller hur du handlägger ett ärende.  

• Gällande taxor - Känn stolthet över ditt arbete! Var inte rädd för att redovisa rätt antal 
timmar och ta betalt för den handläggningstid du faktisk lagt ner. Detta är viktigt för 
verksamhetens trovärdighet och ekonomi. 

Vi är varandras arbetsmiljö 
Vi ska gemensamt skapa en trygg och positiv arbetsplats där vi ser varandra, visar respekt och 
bryr oss om varandra. Vi är varandras arbetsmiljö! Vi bemöter varandra som vi själva önskar 
bli bemötta! 

Arbetsmetodik 
Lagstiftningen är målstyrd och syftet måste därför vara att hela tiden försöka flytta position så 
att verksamheter flyttas i riktning mot lagstiftningens mål. De krav som var omöjliga att ställa 
för 10 år sedan är fullt möjliga att ställa idag. Vi kan t.ex. idag jobba med energifrågorna på 
ett annat sätt än vi kunde för 10 år sedan. Det handlar inte bara om att lagstiftningen 
förändrats och blivit strängare. Vad som är tekniskt rimligt och ekonomiskt motiverat 
förändras också över tid. Men det handlar också om förändrade attityder och vad marknaden 
förväntar sig av oss. Genom att jobba proaktivt med attitydpåverkan kan man förändra synsätt 
på vad som är möjligt över tid och hur marknaden reagerar. I ett sådant perspektiv är 
inspektionen och kontroller ett mycket effektivt verktyg. Det handlar om mycket mer än att 
hitta brister i verksamheten. Brister är i sig ett diffust begrepp som sträcker sig över en skala 
från helt rätt till helt fel. Skalan kan som sagt flyttas över tid. Vid inspektionen och kontroll 
har man en verksamhetsutövare som är medveten om att hen är föremål för en granskning. Vi 
vet alla att vi en sådan situation har en betydande lyhördhet för det som framförs. Till en del 
beror det på att man ju är medveten om att de brister som konstateras kan bli kostsamma att 
åtgärda. Men en betydande aspekt är också att de flesta faktiskt vill göra rätt. Detta skapar ett 
moment som vi måste bli bättre på att använda för att uppnå mer resultat vid inspektioner och 
kontroller. Vi måste ha både en kortsiktig och en mer långsiktig strategi med inspektionen. 
Vi har ett ansvar enligt lagstiftningen att informera och vara vägledande. Det handlar i denna 
del främst om att vi måste hjälpa företag och enskilda att tänka rätt så att de sedan kan göra 
rätt utan att för den delen vara konsulter. Men i denna del finns det också utrymme för att 



arbeta med attitydpåverkan. Här bör vi inrikta oss på att lägga mest energi på de som vill göra 
rätt och inte den lilla andel som har andra ambitioner eller drivkrafter och inte vill samarbeta. 
De kommer för eller senare att bli tvungna att följa med även om det kommer att behövas 
påtryckningsmedel. För att kunna påverka attityder måste vi bli bättre på att förstå människor 
och de förutsättningar som gäller för dem. Vi måste möta människor där de är. 

- Övergripande strategi, vad ska vi fokusera på vid varje givet tillfälle och varför? 
- Synsätt, inställningen till de vi möter. Lätt att göra rätt och inställning att människor vill 

göra rätt. Om 90% vill göra rätt så ska vi lägga upp vårt agerande utifrån dessa och inte 
för de 10% som är motsträviga. Ha en särskild beredskap för de 10%:en. Om något inte är 
uttalat förbjudet så är det antagligen tillåtet. 

- Vårt informationsansvar går ut på att hjälpa människor att tänka rätt så att de kan göra 
rätt. Inte att tala om för dem vad de ska göra. 

- Vi behöver ha en helhetssyn, kunna förstå och förmedla syftet med lagstiftningen. 
- Vi möter människor respektfullt där de är i sin dagliga verksamhet 
- Vi bemöter utifrån ett nyfiket, lyssnande perspektiv i syfte att lära och utveckla oss själva 

och vår motpart.  
- Skapa mervärde för dem vi möter 

Inspektions- och kontrollprocessens olika moment 
 
Allmänt 
Inspektion och kontroller är tillsammans med granskning av handlingar de verktyg som ingår 
i begreppet tillsyn. Inspektion och kontroll är ett viktigt verktyg för att kontrollera en 
verksamhet, men inspektionen ger också möjlighet till lärande och att det ger möjlighet till att 
det skapas en förtroendefull dialog mellan myndigheten och verksamhetsutövaren. Under en 
inspektion är det också naturligt med råd och stöd, tex. att dela med sig av goda exempel som 
inspektören kan ha sett hos andra verksamheter – dvs att sprida erfarenheter och kunskap. 
Detta skiljer sig från att vara ”konsult” som är att ”tala om hur någon ska göra”, men det kan 
ibland vara svårt att dra den gränsen, särskilt om man är ny som inspektör.  

Förberedelse 
Inför inspektionen bör man fundera på vad som är huvudsyftet med inspektionen (exempelvis 
lära känna verksamheten i stort, ett särskilt område som fokus ska ligga på eller det i något 
tillsynsprojekt). Utifrån syftet krävs mer eller mindre inläsning och förberedelse. Ibland är det 
bra att inte ha förberett sig för mycket avseende en enskild verksamhet, det kan vara 
effektivare att vara inläst på branschen och sedan låta verksamhetsutövaren beskriva sin 
verksamhet på plats, i alla fall vid ett första besök – det kan vara svårt att få ett grepp när man 
endast läser dokumentationen.  

Du bör alltid läsa på om vilka anmärkningar som fanns vid föregående inspektion. Förbered 
och anpassa respektive uppdrag.  

Fundera på om du ska komma oanmält eller ha bokat en tid. Eftersom det ofta är viktigt för 
oss att se hur verksamheten ser ut i vardagen är det också bra att komma oanmält. Ibland 
behöver du träffa en viss person för att diskutera ett visst område, i dessa fall kan det vara 



lämpligt att boka en tid. Glöm inte att kontakta verksamheten en dag eller två innan och 
påminna om besöket! 

Under besöket 
Börja med att presentera dig! Ha som vana att visa upp våra ID-kort även om du varit där 
många gånger, det höjer vår status. 

Första intrycket är mycket viktigt, du har 4 sekunder på dig innan motparten gjort en 
bedömning av dig. Så tänk på att titta personen i ögonen och le mot personen. Visa ett aktivt 
intresse för personen, det är inte bara ett jobb! Att skapa en gemensam plattform och 
avslappnad stämning är viktigt.  

Tips är att inleda och avsluta varje möte med några korta meningar, socialt små prat. 
Exempel; hur lätt eller svårt det var att hitta till platsen, kommentera väder och vind eller 
intressera dig för något djur, växt eller fordon du ser i samband med ditt besök. Att skapa en 
gemensam plattform och avslappnad stämning är viktigt för att skapa ömsesidiga och 
långsiktiga samarbeten.  

För dialogen kring själva inspektionen: 

• Inledningsvis bör du berätta vad inspektionen går ut på, hur lång tid du räknar med att 
den tar, vad du kommer att titta på denna gång/huvudfokus. 

• Inspektionen/kontroll– bemötandet är viktigt under hela besöket, ha en dialog med 
verksamhetsutövaren, berätta om vad du ser fortlöpande under besöket, ställ frågor och 
lyssna aktivt på svaren. 

• Avrundning – sammanfatta intrycken, var tydlig med vad som är bra, vad som är 
mindre bra, vad som kan behöva utvecklas och förbättras. Om du är osäker på något 
och behöver kolla upp saken, diskutera med kolleger eller fundera innan du kan ge 
besked till verksamhetsutövaren – berätta att så är fallet och ge besked när svar kan 
förväntas. Berätta om besöket kommer att leda till förelägganden eller åtalsanmälan (i 
de fall där det är lämpligt att berätta). 

Inspektionsrapporten 
Inspektionsrapporten ska sammanställas så snart som möjligt efter tillsynsbesöket om du inte 
kan sammanställa den på plats.  Om du inte kan sammanställa den på plats så ska 
inspektionsrapporten vara verksamheten tillhanda senast inom en vecka från besöket. Är det 
väldigt mycket brister eller där det krävs föreläggande bör det inte ta mer än 1,5 veckor. Det 
blir högre kvalitet på rapporten om man har besöket färskt i minne och det är även respektfull 
mot verksamhetsutövaren att återkoppla inom rimlig tid. 

Inspektionsrapporten ska hållas kort och koncis. Det varierar givetvis med verksamhetens 
omfattning och art och vad vi beslutat oss för att granska. Det viktigaste är att få fram vad vi 
konstaterat, vad lagstiftningen säger samt hur vi bedömer det. Bakgrundsinformation om 
verksamheten är normalt inte relevant att ha med i rapporten.  



Om bristerna inte är av allvarlig karaktär och behöver åtgärdas omgående börjar vi med en 
inspektionsrapport för att göra verksamheterna uppmärksamma på att vad som behöver 
utvecklas eller förbättras. Om bristerna är av allvarlig karaktär som behöver åtgärdas 
omedelbart, om det finns tecken på att bristerna inte kommer att åtgärdas eller liknande ska du 
överväga att skriva ett föreläggande. Om du överväger ett föreläggande är det viktigt att det i 
inspektionsrapporten framgår att denna även är en kommunicering inför beslutet och att du 
överväger ett föreläggande.   
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