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Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
Bakgrund 
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal med 
säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en verksamhetsberättelse för 
verksamhetsår 2015. Verksamhetsberättelsen antogs 2016-02-24. 
 
Viktiga händelser 
Under året har verksamheten prioriterat den fasta tillsynen inom livsmedel-, 
miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena. Den avgiftsfinansierade tillsynen är utförd 
och är i balans. Däremot finns det fortfarande en ”kontrollskuld” från 2014 kvar, den 
planeras att genomföras under 2016-2018. 
 
Projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har utförts främst inom 
Munkedals kommun. Miljöstrategiska arbetet fortsätter i alla tre samverkande 
kommunerna. Ett första steg är antagande av miljöpolicy, införande av 
miljöledningssystem samt revidering av miljömål. Detta planeras ske våren 2016. 
 
Ekonomi 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 1,6 mnkr. Resultatet beror främst på 
högre externa intäkter, lägre personalkostnader samt övriga kostnader. Ökade 
intäkterna beror på att all prioriterad verksamhet har utförts. Låga 
personalkostnader är hänförligt till en stor personalomsättning. Lägre övriga 
kostnader beror främst på lägre kostnader för IT, lokaler samt för externa tjänster.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 1,5 mnkr vilket ger ett överskott jämfört med 
budget på 0,6 mnkr. 
 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är av uppsatta mål är till största del god. 
 
Intern kontroll 
Nämndens internkontrollplaner återredovisades på kommunstyrelsens möte i 
december 2015. 
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Enligt ovan. 

2. Miljö 
Fortsatt utveckling i samband med miljöstrategiska arbetet. 
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Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 

 

   

     
 

Beslutet expedieras till: 
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Kommunchef 
Ekonomikontoret 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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MN § 7  Dnr MimB 2016/001 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 2015 
Verksamhetsberättelse inklusive bokslutsrapportering för 2015 års verksamhet redovisas, med 
resultat, verksamhetsbeskrivning, målsättning, etc. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 
Resultatet för MimB:s verksamhet 2015 visar på ett överskott av 1 618 tkr, främst beroende på 
minskade personalkostnader, ökade avgiftsintäkter samt lägre vissa andra kostnader. 
All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans. Undantag är tidigare kontrollskuld inom 
livsmedelstillsynen som planeras att göras 2016-18. 
Måluppfyllnad av årets olika mål är till största delen uppfylld. 
Verksamheten har under 2015 stabiliserats. Miljöenhetens utvecklingsarbete efter 
sammanslagningen fortgår. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-30 
Verksamhetsberättelse 2015 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 3 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
• Godkänna verksamhetsberättelsen för 2015. 
• Överlämna verksamhetsberättelsen inklusive årsbokslut till Sotenäs, Munkedal och Lysekils 

kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
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Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Miljöenheten 
Per Olsson 
0523-66 40 18, per.olsson@sotenas.se 
 
 
Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 2015 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsberättelse inklusive bokslutsrapportering för 2015 års verksamhet 
redovisas, med resultat, verksamhetsbeskrivning, målsättning, etc. Följande 
huvudpunkter kan urskiljas. 

• Resultatet för MimB:s verksamhet 2015 visar på ett överskott av 1 618 tkr, 
främst beroende på minskade personalkostnader, ökade avgiftsintäkter samt 
lägre vissa andra kostnader. 

• All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans. Undantag är tidigare 
kontrollskuld inom livsmedelstillsynen som planeras att göras 2016-18. 

• Måluppfyllnad av årets olika mål är till största delen uppfylld. 
• Verksamheten har under 2015 stabiliserats. Miljöenhetens utvecklingsarbete 

efter sammanslagningen fortgår. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

• Godkänna verksamhetsberättelsen för 2015. 

• Överlämna verksamhetsberättelsen inklusive årsbokslut till Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommuner. 

 

Bilaga/Bilagor 
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2015 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Skickas till 
• Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
• Akten 

 
 
 
 

 

  
  

Bo Hallgren Per Olsson 
Förvaltningschef Miljö- och byggkontoret Miljöchef 
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Verksamhetsberättelse med årsbokslut för 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän 2015 

1 Bakgrund 
En gemensam ”Miljönämnden i mellersta Bohuslän” med miljöenhet för Munkedals, 
Lysekils samt Sotenäs kommuner bildades 2013-01-01. Sotenäs kommun utsågs till 
värdkommun. Enligt Samverkansöverenskommelsen ska Miljönämnden Mellersta 
Bohuslän till respektive medlemskommun kvartalsvis rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är samt årligen avge verksamhets-
berättelse. I denna rapport ingår även bokslutsrapportering. 

2 Miljönämndens uppdrag 
Nämndens och därmed miljöenhetens uppdrag omfattar enligt reglementet i första hand 
myndighetsutövning för de samverkande kommunerna enligt Miljöbalken, 
Livsmedelslagen samt övriga berörda lagstiftningar, föreskrifter etc. Miljönämnden skall 
även stödja och samordna det miljöstrategiska och miljömålsarbetet på uppdrag av 
respektive kommun samt bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser m.m. 
inom nämndens ansvarsområde samt med underlag för den kommunala planeringen och 
delta i krisberedskapshantering.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska vara en serviceinriktad myndighet, där syftet med 
nämndens tillsyn och kontroll är att värna om miljön och medborgarnas hälsa. Valet av 
aktiviteter och prioriteringar grundar sig huvudsakligen på ett riskbaserat synsätt som 
kopplas till en behovsutredning. Utgångspunkten är de 15 aktuella nationella miljömålen, 
tre av Folkhälsoinstitutets folkhälsomål samt de mål som styr livsmedelskontrollen. 

3 Verksamhetens omfattning 
Tillsyn är operativ myndighetsutövning, men kan även vara förebyggande och omfatta 
rådgivning och information som skapar förutsättningar för att gällande lagstiftningars 
syften uppnås. Tillsyn är ett lagstadgat krav som kommunen är skyldig att utföra i en 
viss omfattning. Den utgörs av dels löpande utifrån inkommande ärenden (såsom 
tillstånd- och anmälningsärenden, klagomål, remisser m.m.), dels av fast planerad 
tillsyn och kontroll av permanenta verksamheter samt dels projekttillsyn (bl.a. radon-, 
enskilda avlopps-, strandskydds- och bullertillsyn) och förebyggande arbete. 
Sammanlagt beräknades behovet inför 2015 till ca 16,5 handläggartjänster, medan 14,5 
tjänster avsattes i budget. 

• Fast planerad tillsyn: Totalt antal tillsynsobjekt inom de tre kommunerna omfattar 
bl.a. cirka 450 livsmedelsobjekt, 120 tobak- och läkemedelsförsäljare, knappt 100 
större och ca 150 mindre miljöfarliga verksamheter (inkl. jordbruk), ca 90 
köldmediaanläggningar samt drygt 100 hälsoskyddsverksamheter. Tillsyn 
omfattar även flerbostadshus. Alla dessa verksamheter har olika tillsynsbehov 
utifrån bransch och storlek och det totala tillsynsbehovet har uppgått till ca 5 
handläggartjänster som också har avsatts under 2015. Detta motsvarar knappt 30 
% av MimB:s verksamhet. 

• Löpande ärenden: Dessa utgörs huvuddelen av olika livsmedels, miljö- och 
hälsoskyddsärenden, extra offentlig livsmedelskontroll samt naturvårdsärenden 
och remisser. Inom den löpande myndighetsutövningen inräknas även bl.a. 
information och rådgivning samt ålagda uppdrag som t.ex. miljöövervakning, 
vilket inte renderar ärenden. Tillsynen är till övervägande del händelsestyrd. 
Totalt bedöms personalbehovet ha uppgått till ca 9 tjänster, medan ca 7,5 
tjänster avsattes 2015. Den avgiftsfinansierade tillsynen omfattar knappt 20%, 
och övrig tillsyn ca 25%. Övrigt myndighetsrelaterat arbete utgör knappt 15%. 
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• Miljöstrategiskt arbete: En viktig del i miljönämndens uppdrag är att stödja de tre 
samverkande kommunernas miljömåls- och miljöstrategiska arbete. Behovet 
beror av uppdragets omfattning och uppskattas till 1,5 tjänst. Utifrån tillgänglig 
resurs avsattes 1 tjänst under 2015. Behovet motsvarar knappt 10% av 
verksamheten. 

• Övrigt arbete: Vid resursåtgång för myndighetsutövning enligt ovan har för övriga 
projekt, uppdrag, deltagande i arbetsgrupper, samt intern arbete behovet 
uppskattas till ca 1 tjänst, varav har under året avsatts 0,5 tjänst. Detta 
motsvarar ca 5%. 

 

4 Årets verksamhet 

4.1 Allmän beskrivning av utvecklingen under perioden 

• Den fasta tillsynen inom livsmedels-, miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena har 
prioriterats och utförts enligt verksamhetsplanen, likaså har ärendebalansen för 
den löpande tillsynen hållits. 

• En ”kontrollskuld” från 2014 har inte kunnat arbetas in under året. Det planeras 
att utföras 2016-18. 

• Under året har miljöenheten haft 2 personal färre än beräknat behov. Prioritering 
av fast tillsyn och löpande tillsynsärenden har då skett på bekostnad av övrigt 
anslagsfinansierat arbete, såsom deltagande i interna projekt och arbetsgrupper, 
förebyggande tillsyn och tillsyn som helt eller delvis inte är debiterbar (sanering 
av förorenade områden, strandskyddstillsyn, m.fl.), miljöövervakning, enkät-
/remissvar och rådgivning samt vissa interna utvecklingsinsatser (t.ex. vår 
hemsida, rutiner, kompetensutveckling). 

• Det stora projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har under 2015 
utförts främst inom Munkedals kommun, med en total arbetsinsats motsvarande 2 
tjänster.  

• Det miljöstrategiska arbetet för de tre kommunerna fortsätter med en samordnare 
och en miljöstrateg på deltid. Inom miljönämndens samordningsuppdrag planeras 
antagande av miljöpolicy, införande av miljöledningssystem samt revidering av 
detaljerade miljömålen, med kommunernas beslut våren 2016. 

• Inga stora oförutsedda händelser har skett under året. 
• I övrigt har verksamheten under 2015 stabiliserats. Ett internt strukturerat 

utvecklingsarbete pågår med tillsynsmetodik, tillsynsplanering och -uppföljning, 
rutiner för handläggning och administration, m.m. Personalen är motiverad och 
ansvarskännande. Samtliga handläggare och administrativ personal har utfört ett 
otroligt bra arbete! 

4.2 Kvalitetsarbete 

• Miljöenheten bedriver sedan våren 2015 ett fortlöpande strukturerat 
utvecklingsarbete, med personalmöten 1 g/månad. Under 2015 har 6 möten 
genomförts. Arbetet utgår från verksamhetsmålens perspektiv. 
Processkartläggning har genomförts av de flesta större 
ärendehanteringsprocesser. Utifrån dessa identifieras arbetssätt och förbättrings-
behov. Rutiner upprättas och tillsynsmetodik m.m. tas upp i månatliga arbets-
gruppmöten. 

• Verksamhetssystemet Vision fungerar nu tillfredsställande. Faktureringsmodul 
fungerar så att all fakturering sker via systemet. 

• Deltagande med ca 1/4 av personalen har skett i kurser i tillsynsmetodik och 
bemötande. Deltagande med ca 1/3 av personalen i 2-dagars konferens 
”Mötesplats Goda exempel”, anordnad av Miljösamverkan. 
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• Tillsynsplaneringen har utvecklats med styrning i Vision, med års-, månads- och 
veckoplanering / -uppföljning. 

• Möten med näringslivs- samt byggenheterna i de tre samverkanskommunerna har 
skett för utveckling av samverkan. Gemensamma rutiner upprättas. 

• Alla nyanställda erhåller stöd från befintlig personal med ”mentorskap”.  
 

4.3 Nyckeltal 
 2015 
Antal genomförda inspektioner (andel av planerat) inom: 
- Livsmedel 
- Miljöskydd 
- Hälsoskydd 

 
450 (100%) 

94 (100%) 
90  (97%) 

Antal diarieförda ärenden:  
Antal värmepumpsanmälningar 291 st 
Antal registreringar av livsmedelsverksamhet 81 st 
Antal enskilda avlopp ärenden 352 st 
Antal strandskyddsdispenser ärenden 38 st 
Antal diarieförda ärenden totalt 1 843 st 
Andel avslutade ärenden i förhållande till inkomna: anm)  
- Enskilda avlopp 68  % 
- Värmepumpsanmälningar 97  % 
-  Miljöskyddsärende 82  % 
- Strandskyddsdispenser 82  % 

Andel produktionstid av arbetad tid 60  % 
Täckningsgrad ekonomisk 58 % 
 
 

5 Personal 

5.1 Personalsituation 
 
Bemanningen har uppgått till 14 st fast anställd handläggande personal. 4,5 st 
handläggare slutade under första halvåret 2015. Dessa har under året ersatts med 6 
nyrekryteringar till bedömt behov. Som vid all personalomsättning sker 
produktionsbortfall samt det krävs introduktion, vilket kostar resurser. 

5.2 Fördelning av nedlagd tid 

Nedanstående fördelning baseras på tidredovisning av 14 handläggartjänster under 
2015. 
   

Avgiftsfinansierad 
tillsyn 

(tjänster) 

Ej 
avgiftsfinansierad 

myndighetsutövning 
(tjänster) 

Övrigt 
(tjänster) 

9 3,5 1,5 

5.3 Sjukfrånvaro 

Miljöenhetens sjukfrånvaro i procent av arbetad tid uppgår till 6,9 %. Av sjukfrånvaron 
utgörs 25% av 1 st långtidssjukskrivning över 60 dagar. 
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6 Årets mål 

6.1 Sotenäs kommuns nämndspecifika verksamhetsmål: 

Miljöhänsyn och resurshushållning skall prägla all planering och handläggning i nämndens 
verksamhet. 

Kommentar: Miljöhänsyn och resurshushållning” och att arbeta för miljöförbättring utgör 
ju miljönämndens primära uppdrag, både som myndighet och i uppdraget att samordna 
medlemskommunernas miljömålsarbete. 

 

6.2 Sotenäs kommuns jämställdhetsmål: 

• Sotenäs kommun ska eftersträva att ha sådana arbetsförhållanden som ska lämpa 
sig för alla arbetstagare. 

• På respektive arbetsplats ska alla bemötas på likvärdigt sätt. Ingen ska bemötas 
utifrån värderingar som bygger på generaliseringar om kön, etnicitet, religion, 
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. 

• Samtliga anställda ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och 
mångfald. 

• Samtliga medarbetare ska uppleva att Sotenäs kommun skapar förutsättningar 
för att förena arbete med föräldraskap. Föräldralediga ska ges möjlighet att bli 
informerade om vad som händer i verksamheten och på arbetsplatsen 

• Ingen medarbetare ska utsättas för trakasserier i arbetet på grund av kön, 
etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
eller ålder. Ökad kunskap och förståelse hos medarbetarna för vad som är 
trakasserier. 

• Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som leder till ökad mångfald. 
• Löneskillnader beroende på kön ska inte förekomma inom lika eller likvärdiga 

arbeten. 

Kommentar: Jämställdhetsarbetet sker fortlöpande, se ”Måluppfyllnad” nedan. 

6.3 Lokala detaljerade miljömål för miljönämnden: 

• Motverka otillåten eldning genom aktiva insatser genom exempelvis kartläggning 
av inkommet material till avfallsstationer. 

• Samtliga verksamheter som använder och/eller säljer kemikalier ska ha tillsynats 
senast 2020-01-01. 

• Upprätta en gemensam, gränsöverskridande Blå översiktsplan för de fyra 
kustkommunerna i norra Bohuslän (Sotenäs, Lysekil, Strömstad och Tanum). 

• Senast 2020 ska samtliga enskilda avloppsanläggningar vara tillsynade. 
• Tillsyn över marina verksamheter såsom marinor, hamnar etc. ska prioriteras. 
• Alla strandskyddade områden längs kuststräckan samt större sjöar där kommunen 

är tillsynsmyndighet ska kontrolleras senast 2020-01-01. 
• Peka ut orörda områden värda att skydda från exploatering. 
• Genomföra åtgärder för att styra, informera och motivera byggherrar och 

exploatörer att bygga energisnålt. 
Kommentar: Av de antagna lokala miljömålen i de tre samverkande kommunerna har 
miljönämnden ansvar för, alternativt ska medverka till de som beskrivs ovan.  I 
verksamhetsplanen för 2015 står följande: ”Det kan konstateras att med nuvarande 
resurser finns inte möjlighet att prioritera samtliga mål ovan, där för närvarande punkt 1 
och 6 bortprioriteras och punkt 4 har en lägre takt.” Flera av de miljömål som åligger 



   
 

Redovisning | Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Dnr. 2016-001/ |2016-02-15| Sida 7(12) 
 
 

nämndens verksamhet pågår, bland annat deltagande i upprättande av gemensam Blå 
ÖP samt sanering av enskilda avlopp. Mål som hittills inte har prioriterats av nämnden är 
kemikalie- och strandskyddstillsyn samt att motverka otillåten eldning. En revidering av 
de detaljerade miljömålen för de samtliga tre samverkanskommunerna inför 2017 pågår. 
 

6.4 Miljönämndens antagna produktionsmål: 

• Vi ska bidra till att våra samverkande kommuners strategiska utveckling ska 
vara långsiktigt hållbar genom att stödja de lokala miljömålsarbetena. 

• Vi ska bedriva verksamheten utifrån de nationella och lokala miljömålen, genom 
hantering av tillstånd, tillsyn, råd och information mot de verksamheter, 
allmänhet, och övriga i enlighet med berörda lagstiftningar. Vi ska arbeta för 
bevarande och utvecklande av naturmiljön. 

• Vi ska arbeta för en god och hälsosam livsmiljö för våra invånare. 

• Vi ska verka för trygga livsmedel samt att kontrollverksamheten är riskbaserad, 
rättssäker och ändamålsenlig 

Kommentar: Dessa mål utgör grunden för miljönämndens myndighetsutövning. Den 
största delen av tillsynen av såväl tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som 
löpande inkommande ärenden ska enligt lagstiftningen utföras. Uppdraget att stödja 
miljömålsarbetet ingår i reglementet för MimB.  

6.5 Miljönämndens antagna verksamhetsmål: 

Kund 
• Våra fattade beslut ska vara korrekta och rättssäkra. 
• Vi ska god tillgänglighet samt ge beslut och rätt hjälp i rätt tid 
• Vår information och vårt bemötande ska vara enkelt, korrekt och positivt. 

Process 
• Vi ska ha ett effektivt resursutnyttjande. 
• Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och utveckla samgåendet. 

Medarbetare 
• Vi ska ha öppenhet, delaktighet och helhetssyn. 
• Vi ska ha en positiv och utvecklande arbetsmiljö och kunna behålla kunnig och 

kompetent personal. 
• Ledarskapet ska vara tydligt och kompetent, med medarbetarperspektiv. 

Ekonomi 
• Vi ska ha en ekonomi i balans. 

Kommentar: Miljöenhetens interna arbete med verksamhetsutveckling utgår från 
perspektiven och målen ovan. Arbetet prioriteras särskilt utifrån att få den nya 
sammanslagna organisationen att fungera optimalt. 
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7 Måluppfyllnad 
 

Mål Aktivitet Måluppfyllelse 
Sotenäs kommuns 
nämndspecifika verksamhetsmål. 

- Miljönämndens primära uppdrag. 
- Inom nämndens eget arbete, där det i stort sett endast är våra 

persontransporter som är miljöpåverkande optimeras inspektioner 
och bilresor så mycket det går inom våra tre kommuner. 

Uppfylld, pågående. 
Uppfylld, pågående. 
 

Jämställdhetsmål: 
- Lämpliga arbetsförhållanden för 

alla anställda. 
- Bemötande och grundläggande 

kunskaper. 
- Förena arbete med 

föräldraledighet. 
 

- Trakasserier. 
 

- Rekrytering 
 

- Lönesättning. 

 
- Kartläggning av arbetsförhållanden sker i samband med 

nyanställning och i medarbetarsamtal för alla arbetstagare. 
- På APT (förvaltning) kan frågor om psykosocial arbetsmiljö tas upp. 

Dock ingen fast punkt på dagordning. 
- Inför och under föräldraledighet sker dialog med miljöchef om 

ledighetens omfattning och längd samt vilken information den 
föräldraledige önskar under tiden. 

- Dialog bör på APT (förvaltning) om jämställdhet och mångfald och 
trakasserier. 

- Vid rekrytering används kommunens mall, där information om en 
ökad mångfald finns. 

- Lönekartläggning sker årligen i samband med lönerevision. 

 
Uppfylld. 
 
Delvis uppfylld. 
 
Uppfylld. 
 
 
Ej uppfylld. 
 
Uppfylld. 
 
Uppfylld. 

Detaljerade miljömål: 
- Motverka otillåten eldning. 

 
- Kemikalietillsyn. 
- Blå ÖP. 
- Avloppsanering. 
- Tillsyn marina verksamheter. 
- Strandskyddstillsyn. 

 
- Orörda områden. 
- Energisnålt byggande. 

 
- Aktiv förebyggande arbete har inte prioriterats, endast 

klagomålstillsyn. 
- Planerad att genomföras 2019. 
- Aktivt deltagande i projektet, bl.a. MKB-arbete. 
- Långsiktigt projekt, pågående, utökade resurser tillsatt. 
- Påbörjat, planerat genomförande i tillsynsplan 2016. 
- Aktiv förebyggande arbete har inte prioriterats, endast 

klagomålstillsyn. 
- Ingår inte i MimB:s ansvarsområde. Deltar i ÖP-arbete. 
- Utförs vid planerade tillsynen. Ingår som ”belöning” i miljötaxan. 

 
Delvis uppfylld. 
 
Ej uppfylld ännu. 
Uppfylld, pågående. 
Uppfylld, pågående. 
Delvis uppfylld, pågående 
Delvis uppfylld. 
 
Delvis uppfylld. 
Uppfylld, pågående. 
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MimB:s produktionsmål: 
- Stödja de lokala 

miljömålsarbetena. 
- Myndighetsutövning enligt 

miljömål, god naturmiljö. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- God och hälsosam livsmiljö. 
 
 
 
 

- Trygga livsmedel, god 
kontrollverksamhet. 

 
- Fortlöpande stöd har genomförts, Framtaget miljöpolicy, 

miljöledningssystem samt nya reviderade miljömål. 
- All tillsyn som krävs för nämndens primärtillsyn och finansiering har 

prioriterats och genomförts. Miljö- och naturskyddstillsynen har 
utförts enligt tillsynsplan 2015. Såväl den planerade tillsynen som 
handläggning av löpande ärenden ligger i balans.  Tillsyn av mindre 
verksamheter samt förebyggande arbete har utifrån befintliga 
resurser inte prioriteras. En utökning av den planerade tillsynen av 
marina verksamheter påbörjades dock i slutet av 2015. Övrigt 
förebyggande naturvårds- och vattenanknutet arbete ingår inte i 
miljönämndens uppdrag. Kalkningsadministration har utförts som 
uppdrag. 

- Hälsoskyddstillsynen har utförts enligt tillsynsplan 2015. Såväl den 
planerade tillsynen som handläggning av löpande ärenden ligger i 
balans. Förebyggande tillsyn har inte utförts. Badvattenprovtagning 
har utförts som uppdrag. En utökning av den planerade tillsynen av 
asylboende påbörjades i slutet av 2015. 

- Livsmedelskontrollen har utförts enligt tillsynsplan. Kontrollskuld 
från 2014 (ca 1000 timmar) planeras arbetas in under 2016-18. 

 
Uppfylld, pågående. 
 
Uppfylld, pågående. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppfylld, pågående. 
 
 
 
 
Uppfylld delvis, 
pågående. 

MimB:s verksamhetsmål: 
- Kundperspektivet 
- Processperspektivet 
- Medarbetarperspektivet 
- Ekonomiperspektivet 

 
Arbetet med utveckling av verksamheten pågår fortlöpande. Samtliga 
praktiska förutsättningar är avklarade, såsom, verksamhetssystemet 
Vision med fakturering, placeringsort och lokaler, bilar, utrustning, 
telefoni, etc. Former för verksamhetsplanering, nyckeltal, 
prioriteringsordning, beslutsmallar, rutiner, processkartläggningar, 
tillsynsmetodik, m.m. är till största delen fastslaget och fungerar. 
Personalomsättningen har minskat och personalstyrkan motsvarar i 
stort behovet. MimB:s taxor är likställda och ekonomin i övrigt är i 
balans (med ett överskott 2015). Vissa åtgärder kvarstår dock, som 
planeras att utvecklas fortlöpande i ett strukturerat utvecklingsarbete. 

 
Uppfylld, pågående. 
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8 Ekonomi 

8.1 Utfall enligt bokslut 2015 

 
belopp i tkr AVVIKELSE

JMF BUDGET
INTÄKTER Lysekil Munkedal Sotenäs SML Summa Lysekil Munkedal Sotenäs Summa

Försäljning tjänster/avgifter 5 279 5 279 2 037 1 227 1 905 5 169 110
Kommunbidrag 2 272 2 037 1 414 5 723 2 272 2 037 1 414 5 723 0
Externa intäkter 110 110 0 110
SUMMA INTÄKTER TOTALT: 2 272 2 037 1 414 5 388 11 111 4 309 3 264 3 318 10 891 220

KOSTNADER
Personal -8 552 -9 332 780
Övriga kostnader -954 -1 559 605
Kapitaltjänstkostnader 0
SUMMA KOSTNADER TOTALT: -9 507 -10 891 1 385
NETTO 1 604 0 1 604

belopp i tkr AVVIKELSE
JMF FÖREG ÅR

INTÄKTER Lysekil Munkedal Sotenäs SML Summa Lysekil Munkedal Sotenäs SML Summa
Försäljning tjänster/avgifter 5 279 5 279 4 281 4 281 998
Kommunbidrag 2 272 2 037 1 414 5 723 2 165 2 037 1 483 5 685 38
Externa intäkter 110 110 111 111 -2
SUMMA INTÄKTER TOTALT: 2 272 2 037 1 414 5 388 11 111 2 165 2 037 1 483 4 392 10 077 1 034

KOSTNADER
Personal -8 552 -8 514 -39
Övriga kostnader -954 -1 577 622
Kapitaltjänstkostnader 0
SUMMA KOSTNADER TOTALT: -9 507 -10 090 584
NETTO 1 604 -13 1 618

UTFALL 2015 BUDGET 2015

UTFALL 2015 UTFALL 2014

 
 
 
Resultatet för MimB:s verksamhet 2015 visar på ett överskott av 1 618 tkr. Utfallet 
beror av: 

• De externa intäkterna uppgår till 220 tkr över budgeterat. Det beror på att all 
planerad tillsyn har utförts, inklusive hälsoskyddstillsynen som tidigare år 
endast delvis har kunnat utföras. Av inkommande ärenden har 
värmepumpsanmälningar ökat kraftigt, medan avloppsansökningar minskat 
något jämfört med året innan.  

• Personalkostnaderna är 780 kr under budgeterat. Orsaken är minskade 
personalkostnader främst på grund av en stor personalomsättning. 
Personalunderskottet beräknas till ca 2 tjänster på helårsbasis.  

• Övriga kostnader är ca 600 kr under budgeterat. Orsaken är främst lägre IT-
kostnader (förnyade datorer planeras först under 2016), lägre kostnader för 
externa lokaler, analyskostnader samt lägre kostnader för externa tjänster 
(planerad kompensation för personalbrist). Dessa kostnadsminskningar har 
sammanfallit under 2015. 
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8.2 Ekonomisk analys 

Under 2015 har arbetet inom miljöenheten utförts utifrån en tydlig 
prioriteringsordning, där den planerade tillsynen samt inkommande anmälnings- 
och prövningsärenden har högst prioritering. Därmed har all denna tillsyn utförts 
med ökade avgiftsintäkter, trots personalbrist. Även en ökad insats av 
miljömålsarbetet har skett. Detta har då skett på bekostnad av andra 
anslagsfinansierade arbetsuppgifter som bör utföras (projektmedverkan 
förebyggande tillsyn, service, verksamhetsutveckling, etc.). Den under 2014 
uppkomna kontrollskulden inom livsmedelstillsynen har inte kunnat arbetas in. 
 
Budgettilldelning av kommunbidrag är oförändrad de senaste åren. Den bedöms 
motsvara behovet utifrån nödvändig ej debiterbar myndighetsutövning och arbete 
enligt MimB: uppdrag.   
 
Då kostnaderna till övervägande del utgörs av personalkostnader är nettokostnaden 
ungefärligen proportionell mot personalstyrkan. Då denna har varierat och minskat 
sedan sammanslagningen 2013 har kostnaderna således minskat. Samtidigt har 
även produktiviteten varit låg och därmed även avgiftsintäkterna. Jämfört med 
ekonomiska resultatet föregående år uppvisades 2013 ett underskott av -238 tkr 
och 2014 nära ett 0-utfall. 

8.3 Åtgärder: 

Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrigt ej 
debiterbart arbete. Tillsynsavgifter får inte bekosta övrig verksamhet och 
timavgifterna är anpassade efter självkostnad i våra samtliga 
samverkanskommuner. Den avgiftsfinansierade tillsynen som utförs balanseras 
därmed med personalkostnaderna för denna arbetsinsats. Behovet av 
kommunbidrag påverkas således inte av den avgiftsfinansierade tillsynen, utan 
endast av övrig verksamhet. Den bemanning som krävs för denna övriga 
verksamheten anpassas efter kommunbidragets storlek. 

Vid ingången till 2016 är personalstyrkan i balans, med en utökning av 1,5 tjänst. 
Det innebär bedömd full behovstäckning för utförande av nämndens uppdrag enligt 
reglementet. Det medför också att personalkostnaden (som utgör över 85% av 
miljöenhetens totala kostnad) ökar i motsvarande grad.  

Små verksamheter, såsom miljöenheten är mycket känslig för även normal 
personalomsättning. Det medför förhållandevis mycket arbete med rekrytering, 
inskolning, etc. för ny personal. En budgetavsättning för inköp av externa tjänster 
som kompensation har därför gjorts även för 2016. Under 2015 kunde den inte tas 
i bruk. 

De externa lokalkostnaderna har minskat på grund av beslutad personalflytt till 
Kungshamn. Erforderligt antal arbetsrum finns dock för närvarande inte i 
kommunhuset, utan personalen får sitta flera i samma rum. Denna lokalbrist är inte 
acceptabel i längden utan bör ses som ett provisorium som ska åtgärdas. Därmed 
krävs en ekonomisk beredskap då de interna lokalkostnaderna förväntas öka. 

8.4 Effektiviseringsvinster: 

Det fortlöpande interna utvecklingsarbetet bedöms medföra att MimB:s verksamhet 
blir effektivare, vilket också har visats under 2015. ”Insparad” tid avses användas 
för förbättrad och utökad tillsyn och förebyggande miljöarbete, förbättrad intern 
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och extern service samt intern fortsatt verksamhets- och personalutveckling. Syftet 
är ännu bättre måluppfyllnad enligt ovan. 

9 Inför 2016 
En tydlig målstyrning och noggrann tillsynsplanering med kontinuerlig 
verksamhetsuppföljning är grund för att uppfylla MimB:s uppdrag med god kvalitet. 
För nämnden finns en planering; med verksamhetsplan, prioriteringsordning, miljö- 
samt verksamhetsmål, nyckeltal, etc. Dessa styr såväl det interna 
utvecklingsarbetet som tillsynsbehovet.  
 
Prioriteringen för miljönämnden utgår generellt ifrån att uppfylla nämndens 
uppdrag från de tre kommunerna samt att utföra den tillsyn som finns enligt den 
årliga tillsynsplanen. De rörliga faktorer som är helt dominerande för miljöenhetens 
ekonomi är personalkostnader och avgiftsintäkter. Dessa hänger intimt samman. 
De åtgärder som prioriteras att utföras även under 2016 är den planerade årliga 
avgiftsfinansierade tillsynen och inkommande ärenden. Enheten har ju även ett 
övrigt myndighetsansvar samt åtaganden och uppdrag enligt beslutat reglemente 
som kräver resurser. 
 
En viktig uppgift fortsatt framöver är att fortsätta utveckla och optimera 
verksamhetsplanering, tillsynsplan, handläggningstider, arbetssätt, gemensamma 
rutiner etc. för att uppnå uppställda mål och lagkrav. Likaså att utveckla 
samarbetsformer mellan den gemensamma miljönämnden och respektive 
kommuners kommunstyrelser och övriga nämnder, däribland byggnadsnämnderna 
och näringslivsarbetet. Det strategiska miljömålsarbetet, där miljönämnden har ett 
samordnade ansvar ska utvecklas vidare i de tre kommunerna utifrån ett integrerat 
miljöledningssystem. 
 
En riskanalys har genomförts inom ramen för internkontrollen 2016. Den bedömt 
största risken för verksamheten är brist på kompetent personal och hög 
personalomsättning. Konsekvenserna av detta är lägre beslutskvalitet, bristande 
förtroende samt ineffektivitet. Det är därför viktigt att fokusera åtgärder för en nöjd 
och motiverad personal, såsom kompetensutveckling, gott arbetsklimat samt ett 
tydligt och coachande ledarskap. 
 
Sammanfattningsvis avses verksamheten fortsatt att utvecklas och effektiviseras. 
Målsättningen är en balanserad budget, en stabil verksamhet med normal 
personalomsättning samt ett resultat i enlighet med tillsynsplanen och 
måluppfyllnad i övrigt. Med bibehållen personalstyrka och oförändrat 
kommunbidrag bedöms att full behovstäckning kan uppnås. 
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