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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 112 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Utdrags bestyrkande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 115 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr 2018-0077-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- uppfyllelsegraden av nämndens mål. 
- att Tingsryds kommun tilldelats byggbonus på cirka 1,4 miljoner kronor. 
- att ansökan om "Agenda 2030" är inskickad. 
- att förvaltningen ska anställa ytterligare en bygglovshandläggare, vilket är 

ett resultat av fastställd budget för 2019 i kommunfullmäktige. 
- att arbetet med ett planprogram för Mårslycke startar efter kommande 

årsskifte. 
- pågående arbete med LOVA-ansökan gällande Fiskestadssjön. 
- pågående arbete med åtgärdsplan gällande näringslivsstrategin. 
- att det i november varit ett bomöte om bostadsbyggande i Tingsryds 

kommun. 

Utdrags bestyrkande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 116 

Internbudget och verksamhetsplan för 2019 
Dnr 2018-0996-012 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan och mål för 
miljö- och byggnadsnämnden 2019, bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
verksamhetsplan och mål för miljö- och byggnadsnämnden 2019. Ekonom 
och miljö- och byggnadschef redogör för förslaget. 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska besluta att fastställa 
verksamhetsplan och mål för miljö- och byggnadsnämnden 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-11-30. 
2. Förslag till verksamhetsplan inkl mål för 2019 för miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

J~ 
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1 Uppdrag 

Anvisning 

; Ange kort nämndens/förvaltningens uppdrag och verksamhetsområden. 

' Ex: Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, fritids hem, förskoleklass, 
. grundskola samt gymnasieskola. 

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar :framförallt för ett 
antal uppgifter och ttillsyn enligt Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, Miljöbalken. 
Nämnden ansvar enligt Miljöbalken' syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Enligt Plan
och bygglagen syftra nämndens ansvar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

Enligt förvaltningslagen har miljö- och byggnadsnämnden samma ansvar som andra 
myndigheter gällande serviceskyldighet. 

2 Omvärld 

Anvisning 

Beskriv kort vilka faktorer som påverkar nämndens verksamheter och i vilken riktning. Det 
kan vara yttre faktorer som ny lagstiftning, ändrad regelverk eller förändrade volymer (antal 
kunder, nya anläggningar, förändrad vårdtyngd m m). Beskriv gärna konsekvenserna av 
dessa faktorer för löpande budgetår (ev.för närmaste framtid, dvs 3-5 år framåt). 

Miljö- och bggnadsnämndens verksamhet står inför en rad utmaningar. Stora 
pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster generellt gör att kommuner och 
landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Kommunerna har 
behov av kompetens inom mycket skilda områden, liksom behov av både experter och 
generalister för att klara av det komplexa samhällsuppdraget. Det gör kompetensförsörjningen 
till en mycket prioriterad fråga. Redan i dagsläget är kompetensförsörjningen en akut fråga 
inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Eftersom samma kompetensbehov finns inom den 
privata sektorn är konkurrensen stor om arbetskraften. Fler människor behöver lockas till att 
utbilda sig till yrkena och kommunerna måste vara ett attraktivt alternativ som arbetsgivare 
för att lyckas attrahera och behålla medarbetare. Krav på kompetensutveckling är hög då en 
liten kommun har få inspektörer/bygglovshandläggare som skall kunna lika mycket som de 
större kommunernas inspektörer/handläggare som är blir specialiserade inom ett område. 

·offentliga myndigheter såsom en kommun måste arbeta för att möta medborgarnas behov och 
förväntningar för att fortsätta vara relevanta för sitt samhällsuppdrag. En digitalt uppkopplad 
befolkning, dygnet runt, förväntar sig smarta verktyg för att uträtta sina ärenden med 
kommunen och med ständig tillgänglighet. 

Utmaningen ligger i att förändra/utveckla de kommunala uppgifterna så att arbetet kan göras 
digitalt, helst med viss automatik, och gärna med samordningsvinster för både kommunen och 
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individen. 

Allmänt om miljö-och hälsoskyddsverksamheten. Ett antal statliga utredningar och 
redovisningar har visat brister i det nuvarande systemet för miljötillsyn och 
livsmedelskontroll. Detta innebär att Sverige inte fullt ut lever upp till bl.a. EU:s högt ställda 
krav på likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet i kontrollen. Regeringen tillsatte därför två 
utredningar under 2016 i syfte att utreda hur dessa brister skulle kunna omhändertas och 
åtgärdas. Dessa utredningar har under 2017 redovisats till regeringen med slutsatser som visar 
att kommunerna behöver samverka i större omfattning. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

Anvisning 

: Följande avsnitt innehåller nämndens mål och utveckling under kommande budgetår ordnat 
: efter perspektiv enligt målstymingmodellen. Avslutningsvis en sammanfattning som 

beskriver balansen mellan perspektiven. 

3.1 Medborgare 

3.2 Samhälle 

3.3 Ekonomi 

Fastställda ekonomiska mål 

Tingsryds kommun ska vara en kommun med stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och att 
god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun innebär: □ 

• att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter□ 
• att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

sätt 
• att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat sätt och med 

ett långsiktigt perspektiv 

Budget_2018 Budget_2019 

Total budget 

Intäkt -4074 -3621 

Personalkostnad 5082 5835 

övrig kostnad 964 1040 

Nettokostnad 1972 3254 

21310 Miljö- & byggnadschef 

Intäkt -4074 -3621 

Personalkostnad 5082 5835 

övrig kostnad 964 1040 

Nettokostnad 1972 3254 
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10020 

21551 

26100 

26110 

3.4 Medarbetare 

3.5 Process 

Miljö- & 
byggnadsnämnd 

Personalkostnad 

övrig kostnad 

Nettokostnad 

Byggverksamhet 

Intäkt 

Personalkostnad 

övrig kostnad 

Nettokostnad 

Miljö- o hälsovht 
myndig.s 

Intäkt 

Personalkostnad 

övrig kostnad 

Nettokostnad 

Livsmedelsskydd 

Intäkt 

Personalkostnad 

övrig kostnad 

Nettokostnad 

3.6 Balans mellan perspektiven 

Anvisning 

Budget-=-2018 sucigec201 s 

543 543 

57 57 

600 600 

-1300 -1279 

1471 2214 

308 352 

479 1287 

-2105 -1673 

2186 2183 

474 506 

555 1016 

-669 -669 

882 895 

125 125 

338 351 

; En sammanfattande bedömning av balansen mellan perspektiven, dvs. väga kvalite och 
uppdrag mot de resurser som man har till sitt förfogande. 
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4 Framtid 

Förändringar 2019 

Anvisning 

Verksamhetsförändringar 2019. OBS! Större förändringar kräver en konsekvensanalys. 

Miljö- och byggnadsnämnden står inför ett antal utmaningar. Ett nytt ärendehatreingsystem 
för förvaltningen skall införas under 2019. Interna processer måste genomlysas samt rutiner 
och mallar utarbetas för att få en rättsäker men också enkel och smidig ärendegång för 
allmänheten och företagen. Miljö- och byggnadsnämnden skall också ta ett stort ansvar då det 
gäller kommunens näringslivsstrategi. Detta innebär bl a annat göra uppföljningar på 
handläggningstider. Budgeten för miljö- och byggnadsnämnden har utökats till att omfatta 
ytterligare en bygglovshandläggare vilket möjliggör en större möjlighet till 
verksamhetsutveckling. Under 2019 skall kommunen arbeta fram nya lokala miljömål samt 
försöka att lokalt förankra Agenda 2030. För att kunna arbeta fram lokala miljökvalitetsmål 
samt uppnå dessa mål omfattas ett stort ansvarsantagande från miljö- och byggnadsnämnden. 
Tillsynen måste ske utofrån de nationellla miljökvalitetsmålen 

Framtid efter 2019 

Anvisning 

Beskriv viktigaste prioriteringar inom nämndens verksamhetsområden på längre sikt (3-5 
år). 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Den av kommunfullmäktige antagna Vision 2030 anger: 

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och 

modem landsbygdskommun, mitt i en stark 

tillväxtregion med geografi sk närhet till Europa. 

Här finns engagerade medborgare, ett aktivt 

näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till 

mänskliga möten. 

5.1.1 Medborgare 

Prioritering Kommunövergri Närimdsmål 
pa:nde mål ' ar. i . ·-

Kvalitet och Medborgare och Nöjda kunder 
service övriga 

Mått 

Handläggningstider 
PBL 

Miljö- och byggnadsnämnden, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 

Utfall Mål Mål 
2017 2018 . 2019 

minst 
100% 
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Prioritering Komrnunövergri 
Nämndsmål Mått 

Utfall Mål Mål 
ar. pandemål 2017 2018 2019 

intressenter ska Antal inspektioner minst 
uppleva att kommunala 5 st 
kommunen har dricksvattenanläggni 
en god kvalitet ngar 
och service i 
verksamheterna. Uppdatering av minst 

hemsidor per 2 st 
avdelning 

Antal uppdateringar minst 
per avdelningar 2 st 
miljö/bygg/plan 

Kommunikation med Uppdatering av minst 
medborgarna skall information på 3 st 
vara tydlig och öppen. hemsidan 

Kunskap Kommunen ska 
och lärande säkerställa en 

likvärdig skola 
med goda 
kunskaps resultat. 

Trygghet Kommunen ska 
och social verka för ett 
hållbarhet socialt hållbart 

samhälle där 
trygghet samt 
goda uppväxt-
och 
levnadsförhålland 
en för alla ger 
förutsättningar för 
en god hälsa och 
ett gott liv. 

Medborgari Medborgaren ska 
nflytande känna delaktighet 
och och ha inflytande 
demokrati i verksamheterna 

och 
samhällsutvecklin 
gen. 

5.1.2 Samhälle 

Prioritering l<ommunövergri Nämndsmål Mått 
Utfall .Mål Mål 

ar. pancfemål 2017 2018 2019 

Tillväxt och Befintliga och nya 100 nya bostäder 
attraktivitet invånare ska vilja 2016-2020 

bo, verka och 
utvecklas i 
kommunen. 

Näringsliv Kommunen ska Företagens ärende 
och arbete skapa skall hanteras 

förutsättningar för rättssäkert, smidigt 
ett starkt och enkelt 
näringsliv, lol{al 
tillväxt, fler 
arbetstillfällen 
och ökad 
sysselsättning. 
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Prioritering Kommunt>vergri . 
Nämndsmål Mått 

Utfall Mål Mål 
ar. pande mål 2017 2018 2019 

Föreningsliv Kommunen ska 
och fritid skapa 

förutsättningar för 
ett starkt och 
varierat 
föreningsliv som 
möjliggör en aktiv 
fritid för 
medborgarna. 

Miljö och Kommunen ska Tillsynen skall utgå 
klimat vara en god från de nationella 

förebild inom miljökvalitetsmålen 
miljöområdet och 

Miljöprogram/ Agenda genom 
samarbete med 2030 

medborgare, 200 bristfälliga 
företagare och enskilda avlopp 
andra aktörer ska 
vår 
gemensamma 
miljö- och 
klimatpåverkan 
minska. 

5.1.3 Ekonomi 

Prioritering Kommunövergri 
Nämndsmål Mått 

Utfall .Mål Mål 
ar. pandemål 2017 2018 2019 

Ekonomi Kommunen ska Följa fullmäktiges Korrekt taxa 
och ha en stabil och riktlinjer för budget 

Prognossäkerhet % högst kostnadsko långsiktigt hållbar och redovisning 
ntroll ekonomi som ger 0,5 

handlingsutrymm X Antal enskilda minst 
e för framtiden. avlopp godkända 200st 

(200 st) 

5.1.4 Medarbetare 

Prioritering Kommunövergri Nämndsmål Mått 
Utfall Mål Mål 

ar. pandeinål . 2017 2018 2019 

Arbetsgivar Kommunen ska God hälsa Sjukfrånvaro, % 
e och vara en attraktiv 

Medarbetarenkät Uppföljning av minst medarbetar arbetsgivare med 
e stolta och enkäten samt 1 st 

kompetenta åtgärdsförslag 

medarbetare som Hållbart 79 
trivs på sitt Medarbetarengage 
arbete. mang, HME-index 

Sjukfrånvaro, % 7,4 6 6 

5.1.5 Process 
·. 

Prioriterin.9 Ko!Iimunöv~r.9ri Utfall Mål Mål ·Nämndsmål Mått ~- -· . 2017 .. 2018 -- - ~~ 
2019 ar. pandemål 

Effektivitet Kommunen och Nytt 
och dess ärendehanteringssyst 
arbetssätt verksamheter ska em 
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Prioritering Kommunövergri 
ar: pandemål 

arbeta effektivt 
och med 
moderna 
arbetssätt, så att 
en god kvalitet för 
medborgarna kan 
uppnås till en 
rimlig kostnad. 

6 Planeringsmått 

7 Investeringar 

Investeringar 2019 

Totalt 

Nämnds mål Mått 

En förenklad Blanketter 
ärendehanteringsproc 
ess 

. 
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Utfall Mål. Mål 
2017 2018 2019 

minst 
1 st 

tkr 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 119 

Förslag till förändring av taxa miljöbalken 
Dm 2018-0997-406 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ändring i 
"Taxa for prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område", antagen KF 2017-12-18 § 193, Taxebilaga 1, avgifter för 
prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn, i 
enlighet med bilaga 1. Ändringen skall träda i kraft den 1 maj 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har som målsättning att 200 bristfälliga 
enskilda avloppsanläggningar skall godkännas per år. Idag har miljö- och 
hälsoskyddsinspektörema en handläggningstid på 5 timmar. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har konstaterat att denna tid inte räcker till. 

Bakgrunden till detta är att minst 310 bevakningar för enskilda avlopp sattes 
på en miljö- och hälsoskyddsinspektör när hon böijade sommaren 2017. 
Dessa bevakningar hade redan gått ut och sträckte sig från 2010 till 
sommaren 2017. De flesta av dessa bevakningar var "krångliga" fall. Vidare 
fanns minst 38 entreprenörsrapporter där ärendena inte var avslutade, vilka 
satt i en bokhylla när miljö- och hälsoskyddsinspektören började sommaren 
2017. Lika många, eller fler avloppsärenden där entreprenörsrapporten hade 
inkommit var inte avslutade och arkiverade. Minst 32 öppna 
ansökningsärenden som "glömts bort?" hittades vid genomgång av arkivet. 
Fler hittades men har kunnat avslutas sen dess. 

För att hinna 200 avlopp per år, och för att hålla sig till budget, har 
avloppsärenden som tagit för lång tid/varit krångliga/behövt kompletteras 
eller på annat sätt följas upp med mer krav efter att tillstånd skrivits, lagts åt 
sidan för att hinna 200 nästa år och så vidare. Från sommaren 2017 till nu 
har en miljö- och hälsoskyddsinspektör ägnat stor del av sin tjänst åt att gå 
igenom de enskilda avloppsanläggningsärendena som hittades och ej var 
avslutade. Detta visar att 5 timmars handläggningstid är för lite för att hinna 
handlägga avloppsanläggningsärenden. 

Utdrags bestyrkande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 119 fortsättning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har även jämfört hur lång 
handläggningstid andra kommuner har: 

- Lessebo, 6 timmar 
- Ulricehamn, 6 timmar 
- Norrköping, 8 timmar 
- Linköping, 7 timmar 
- Älmhult, 5 timmar som precis ska bli 6 timmar 
- Karlskrona, 8 timmar 
- Miljöförbundet, 6 timmar 
- Ljungby, 6 timmar 
- Växjö, 6 timmar 
- Ronneby, 6 timmar 
- Bromölla, 6 timmar 

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att handläggningstiden i "Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område", 
Taxebilaga 1, avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan 
samt övrig tillsyn, antagen KF 2017-12-18 § 193, skall ändras i 
nedanstående tabell till 6 timmar. 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖ BALKEN 
Enskilda och gemensamma avloppsanordningar 

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med avloppsutsläpp 
till mark eller vatten 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-11-30. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdrags bestyrkande 

5h 

5h 



TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

bilaga 1 MBN § 119 2018-12-03 

"Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens om-
råde". Antagen KF 2017-12-18 § 193 _ 
Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig 
tillsyn. 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
Enskilda och gemensamma avloppsanordningar 

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med avloppsutsläpp 6h 
till mark eller vatten 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6h 

~ ,fat 
Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(24) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 120 

Sammanträdestider 2019 
Dnr 2018-0973-006 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner sammanträdestider 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Kansliavdelningen har tagit fram förslag till sammanträdestider 2019 för 
kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och utskott. I reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder formuleras följande i kap 1 § 10: Nämnderna 
sammanträder på dag och tid som nämnden fastställer i enlighet med 
gemensamt kalendarium för sammanträden. Nämndernas sammanträdestider 
ska synkroniseras centralt för att administration och politikernas uppdrag 
ska koordineras. Kansliavdelningen ansvarar varje år för framtagande av 
förslag till schema. 

Det föreslås att nämnder och styrelser godkänner de sammanträdestider 
2019 som är framtagna i det kommungemensamma kalendariet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2018-11-16. 
2. Sammanträdestider 2019 Tingsryds kommun, 2018-10-16. 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(24) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

Justerare 

§ 121 

Information om avvikelser 
Dm 2018-0076-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om att det inte 
finns några avvikelser att rapportera. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen har inga avvikelser att rapportera. 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(24) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

Justerare 

~ 

§ 122 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser, nätverk och politikerbesök 
Dnr 2018-0078-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från mötet med 
Bräkneåns vattenråd som ägde rum den 15 november 2018 i 
Bräknegården i Belganet. 

Beskrivning av ärendet 

Christian W ard (M) informerar från mötet med Bräkneåns vattenråd som 
han deltog på den 15 november 2018 i Bräknegården i Belganet. 

Utdrags bestyrkande 




