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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-14 

Jus::z_1 ~ 

§ 11 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

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

2. Miljö- och byggnadsnämnden gör en anmälan om nedskräpning på 
gamla sågverksplanen i Tingsryd. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Arvidsson (KD) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ska göra en 
anmälan om nedskräpning på gamla sågverksplanen i Tings1yd. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadschefen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-14 

§ 14 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr 2019-0069-209 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- pågående rekrytering av bygglovshandläggare och planarkitekt. 
- miljö- och byggsamverkans träffar i Tingsryd 2019. 
- miljöprogram/deltagande i Glokala Sverige. 
- pågående arbete med upphandling av ett nytt verksamhetssystem. 
- medarbetarenkät. 
- deltagande i SKL:s insikt. 
- deltagande i SKL:s kommunkompass. 
- anvisningar för nämnder rörande budget 2020. 

Ju~ I~ I I Utdrngsbesty,kande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-14 

§ 15 

Bokslut 2018 
Dnr 2019-0116-041 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen för 2018, 
bilaga 1. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden äskar på grund av ej nyttjade medel 2018 
överföring av investeringsmedel, 650000 kronor, för införande av nytt 
ärendehanteringssystem under 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar 
framförallt för ett antal uppgifter och tillsyn enligt plan- och bygglagen, 
livsmedelslagen och miljöbalken. Nämndens ansvar enligt miljöbalken 
syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Med god hushållning av ekonomin har miljö- och byggnadsnämnden ett 
resultat på 358 tkr i överskott. Under 2018 har upplysning gjorts om 
budgeterade intäktskrav som inte är möjliga att uppnå, utan kan endast 
påverkas av antalet inkomna ärenden. Generellt är det låga 
personalkostnader i verksamheterna som beror på en hög 
personalomsättning och det skiljer sig i erfarenhet, utbildning och ålder i 
jämförelse med tidigare personal. Den del av de budgeterade kostnaderna 
som inte har förbrukats tar ut de förväntade intäkterna som inte har 
uppfyllts. 

Miljö- och byggnadsnämnden har under 2018 haft fokus på både interna och 
externa processer. Informationen på hemsidan har förbättrats, en rutin över 
handläggningstid av ett bygglovsärende har skapats och samtliga 
dricks vattenanläggningar i kommunen har fått tillsyn. Förvaltningen har 
även arbetat med rutiner och mallar för att säkerställa konekt och rättssäker 
handläggning. Gällande de enskilda avloppsanläggningarna har man ej 
uppnått målet om 200 enskilda avloppsanläggningar/år. Samtliga C
verksamheter har ej fått tillsyn. Förvaltningen har arbetat aktivt med 
arbetsmiljö och har gjort åtgärder utifrån genomförd medarbetarenkät, bland 
annat framtagande av en handlingsplan för hot och våld och konkreta mål 
för nämnden. 

I Utdrngsbestyrkande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-14 

§ 15 fotisättning 

Under 2018 fick förvaltningen prioritera införande av Geosecma, 
handläggarkaiian, och därför har ej upphandling av nytt 
ärendehanteringssystem skett. Upphandlingsunderlaget är dock i princip 
klaii och förvaltningens förslag är därför att nämnden ska äska att de 650000 
kronorna som var avsatta för detta 2018 flyttas över till år 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-02-07. 
2. Årsredovisning 2018, miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbesty,kande 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Uppdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar framförallt för ett 
antal uppgifter och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen och 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 syftrar 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 hat miljö- och byggnadsnämnden samma ansvar som andra 
myndigheter gällande serviceskyldighet: "varje myndighet skall lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till 
frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet" 

1.2 Omvärld 

Miljö- och byggnadsnämndens 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 
individen. 

Förändringar i lagstiftning sker fortlöpande och ställer höga krav på att personalen har tid och 
möjlighet att säkerställa att de håller sig uppdaterade. I en mindre kommun behöver 
handläggare/inspektörer en både bred och djup kunskap inom sina områden 

~----- . -- --· · ·-- · •·- - ------ --- -- - --------- - --·----- --·---- -- - ------- .. .. --- --- ----- - .. --- - • --- ---- - -- -- - ---- -· ·· •· ·- · · ·· ·· -- ----
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1.3 Verksamhetens mål & utveckling 

1.3.1 Medborgare 

Miljö- och byggnadsnämnden jobbar med ständigt förbättringsarbete gentemot medborgarna. 
Som mål: nöjda kunder har det under året följts upp handläggningstider PBL 
(bygglov/anmälan) Under 2018 presenterade förvaltningen listor över ärenden och . 
uppföljning. Handläggningstiderna följde den lagstadgade tiden. Dricksvatten är ett av de 
viktigaste livsmedel som miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över gentemot 
medborgarna. En årlig avgift tas ut för tillsyn enligt Livsmedelslagen gällande 
dricksvattenanläggningar och nämndens mål att samliga dessa skulle ha inspektion under 
2018 genomfördes också. Beträffande målet: kommunikationen med medborgarna skall vara 
tydlig och öppen har nämnden haft som mål att uppdatera hemsidan gällande informationen 
om sitt ansvarsområde. Hemsidan har uppdaterats gällande bygglov. Nämnden har lagt ner ett 
sto1t arbete på att ta fr~lll tyd\iga '.)hecklistor och exempelritningar för att underlätta, för de . 
som söker bygglov. tex finns checklistor och exempelritningar tillgängliga för att underlätta 
för den sökande. Även sidan gällande vattenprov (livsmedel) har arbetats om för att 
underlätta för de som skall ta egna vattenprover. Miljö kvarstår då där finns ett mycket stort 
antal sidor. Ett speciellt fokus finns även gällande näringsliv. En handlingsplan är under 
framtagande utifrån den antagna näringslivsstrategin 

-
1.3.2 Samhälle 

Miljö- och byggnadsnämnden har samma mål som Kommunfullmäktige gällande 100 nya 
bostäder ( 2016-2020). Miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar kontinuerligt hur många 
slutbesked som beviljats. Från 2016-2018 har 61 stycken slutbesked beviljats för bostäder 
vilket gör att man ligger i fas med målet. Samordningsvinster sker då personal från plan och 
mbk-verksamhet tillhör miljö- och byggnadsförvaltningen och man har kunnat marknadsföra 
kommunala lediga villlatomter på kommunens hemsida. 

-
1.3.3 Ekonomi 

Miljö- och byggnadsnämnden (ansvar 21310) 

Med god hushålling av ekonomin har Miljö- och byggnadsnämnden ett resultat på 358 tkr i 
överskott. Under 2018 har upplysning gjorts om budgeterade intäktskrav som inte är möjliga 
att uppnå, utan kan endast påverkas av antalet inkomna ärenden. Generellt är det låga 
personalkostnader i verksamheterna som beror på en hög personalomstättning och det skiljer 
sig i erfarenhet, utbildning och ålder i jämförelse med tidigare personal. Den del av 
budgeterade kostnaderna som inte har förbrukats tar ut de förväntade intäkterna som inte har 
uppfyllts. 

Nämndverksamhet (verksamhet 10020) 

Nämnden har en låga personalkostnader och verksamhetskostnader som resulterar i ett 
överskott på 351 tkr. 

Byggverksamheten (verksamhet-21551) 

Byggverksamheten har ett utfall som speglar budgeten till stor del och som resulterat i ett. 
överskott på 93 tkr. 

Miljö- och byggnadsnämnden, Årsredovisning 2018 
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Miljöverksamheten (verksamhet 26100) 

Miljöverksamheten saknar en stor del av de förväntade intäkterna. Av de förväntade 
intäkterna har det inkommit totalt 53 procent. Det är också låga personalkostnader som 
påverkar utfallet. Miljöverksamheten har ett underskott på 275 tkr. 

Livsmedelsverksamheten (verksamhet 26110) 

Livemedelsverksamheten har ett överskott på 213 tkr. Det som bidrar till överskottet är 
framförallt de låga personalkostnaderna samt något lägre verksamhetskostnader än förväntat. 

Prognossäkerhet 

En förbättrad prognossäkerhet är av största vikt. Analys av orsaker till prognosfelen har 
påbörjats. En handlingsplan kommer att upprättas och genomföras omgående under 2019 för 
att förbättra prognosarbetet. I 2Q~9 års verksa!!lhetsplan har det fastställts mål _oIIl en _ 
prognossäkerhet på 99,5 procent med utgångspunkt från den prognos som tas fram efter april 
månadsredovisning i delårsrapport 1. Motsvarande genomsnittliga mått för 2018 blev 85 ,5 
procent. Gällande exempelvis bygglov finns problem med prognossäkerhet eftersom 
kommunen ej själv styr över intäktssidan. Byggbranschen är konjunkturkänslig vilket 
nämnden har liten påverkan på. 

-
Tabell verksamheter 

Ekonomi (tkr) 2016 2017 2018 

Intäkt 2985 

Kostnad -5098 

Arets resultat -2113 

Budget -2471 

Budgetawikelse 358 

1.3.4 Medarbetare 

Miljö- och byggnadsnämnden följer ej som mål upp sjukfrånvaro då förvaltningen har få 
anställda. Miljö- och byggnadsförvaltningens personal ligger därför tillsammans med 
kommunledningsförvaltningens personal och där är den totala siffran 7,1 %. Sjukfrånvaro på 
förvaltningen följs alltid upp i enlighet med de riktlinjer som kommunen antagit. Miljö- och 
byggnadsnämnden har gjort uppföljning utifrån svaren i medarbetarenkät. Därefter har 
ätgårdsförslag tagits fram tillsammans med personalen. De åtgärder som vidtagits är bl a att 
nämnden antagit tydliga mål som också kommuniceras med personalen. Målen finns på en 
tavla och uppföljningar sker kontinuerligt. En handlingsplan för hot- och våld har antagits och 
denna har också kommunicerats både med befintlig personal och vid introduktion av 
nyanställda. Miljö- och byggnadsnämnden har under året arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

-
· -- ·1 :3.·5·--pföcess · 

Miljö- och byggnadsnämnden har under 2018 arbetat med upphandlingsunderlag gällande ett 
nytt ärendehanteringssystem. Arbetet har försenats på grund av att förvaltningen under 2018 
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även infört ett nytt system för kommunens katta, Geosecma. Detta har prioriterats då 
handläggarkmtan är ett mycket viktigt verktyg för att få till en snabb och säker handläggning 
av ärenden. Miljö- och byggnadsnämnden har vidare arbetat med målet att alla sk C
verksamheter skall ha årlig inspektion. Detta arbete har varit en del i processen att 
kvalitetssäkra nämndens uppdrag. Personalomsättning samt ny personal är anledningen till att 
miljö- och byggnadsnämnden ej uppfyllt målet 2018. Beträffande målet att ta fram nya lokala 
miljömål har detta arbete försenats men beslut är tagit att detta skall tas fram under 2019. 
Detta mål kommer dock ej att tillhöra miljö- och byggnadsnämnden utan kommunstyrelsen/ 
plan- och näringslivsutskottet. Miljö- och byggnadsnämnden kommer dock att vara mycket 
delaktiga i arbetet. 

-
1.4 Framtid 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer under 2019 genomföra upphandling och införande av. 
nytt ärendehanteringssystem. Detta för att underlätta både för personal och de sökande. 
Utveckling av kartfunktionen genom MBK-verksamheten kommer också fortsätta åren 
framöver. En handlingsplan utifrån Näringslivsstrategin kommer att utarbetas tillsammans 
med utvecklingsavdelningen. Genom medverkan i Insiktsmätning och Kommunkompassen 
kommer en bredare genomlysning av nämndens verksamheter ske. Miljö- och 
byggnadsnämnden kommer vidare att ha stort fokus på arbetet med framtagande av mallar 
och rutiner för verksamheterna för att höja rättssäkerheten vid handäggning av ärende. 

1.5 Styrkort 

1.5.1 Vision 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 
·- . - .. . . - -- - Nöjda kunder • Handläggningstider 

Medborgare PBL 

• Antal inspektioner 
kommunala 
dricksvattenanläggningar 

■ Uppdatering av 
hemsidor 

- Kommunikation med ■ Uppdatering av 
medborgarna skall vara information på hemsidan 
tydlig och öppen. 

- Samhälle - 100 nya bostäder • Beviljade slutbesked 
2016-2020 bostäder 

- Ekonomi - Följa fullmäktiges - Korrekt taxa 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

- 200 enskilda avlopp ■ Antal enskilda avlopp 
godkända/år godkända (200 st) 

- - God hälsa . :":'" Sjukfrånvar9, . ~ _. 
· Meäaröetate -· --· .. -- - .. - ---- ----- · . - - - -----

- Medarbetarenkät • Uppföljning av 
enkäten samt 
åtgärdsförslag 

Miljö- och byggnadsnämnden, Årsredovisning 2018 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Process - Nytt 
ärendehanteringssystem 

- C-verksamheter årlig ■ Antal inspektioner C-
inspektion verksamhet 

- Nya lokala miljömål ■ Framatget och 
beslutat 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-14 

§ 18 

Information om miljö- och byggnadsnämndens 
systematiska arbetsmiljöarbete 2018 
Dnr 2019-0117-026 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot inf01mationen om miljö- och 
byggnadsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Centralt är tre aspekter: undersöka, 
genomföra och följa upp, det vill säga: undersök vilka risker ni har till 
exempel genom en skyddsrond när arbetsledare och skyddsombud pratar 
med alla och frågar hur läget är och så vidare, gör en plan för hur upptäckta 
risker ska åtgärdas, vem som är ansvarig med mera och följ efter en tid upp 
att det som beslutats också har genomförts och om resultatet blev som tänkt. 
På en stön-e arbetsplats gör man minst en årlig uppföljning. 

Ett nyckelbegrepp i arbetsmiljölagen är samverkan, det vill säga arbetstagare 
och arbetsgivare ska samverka för att förbättra arbetsmiljön. Alla med 
anställd personal ska ha en arbetsmiljöpolicy, som visar vilken arbetsmiljö 
man vill uppnå. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för 
allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt. Med fler än nio anställda krävs 
skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rntiner, uppgiftsfördelning och 
årlig uppföljning. 

En årlig uppföljning har gjo1is på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Arbetsmiljöarbetet har skett kontinuerligt under 2018 bland annat på 
förvaltningens arbetsplatsträffar som sker cirka Igång/månad. Under året har 
en handlingsplan för hot och våld tagits fram i samverkan med 
förvaltningens personal. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-02-07. 
2. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2018-12-19. 

I Utdragsbestyckande 



~Tingsryds 
\;!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(32) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-14 

§ 19 

Information om avvikelser 
Dnr 2019-0070-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om avvikelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen inf 01merar om en avvikelse på fyra dagar 
gällande diarieföring av handlingar. 

I Utdrngsbcst,,ckande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(32) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-14 

§ 20 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 
Dnr 2019-0071-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar nämndens ordinarie ledamöter att 
delta på utbildningsdagen för fö1troendevalda i miljö- och 
byggnadsnämnder den 22 mars 2019 i Växjö. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar nämndens ordinarie ledamöter att 
delta på uppstmtsmöte av Glokala Sverige den 7 mars 2019 
kl.13.00-15.00 på biblioteket i Tingsryd. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen presenterar en kommande utbildningsdag för 
fö1troendevalda i miljö- och byggnadsnämnder som äger rum den 22 mars 
2019 i Växjö. Vidare om ett uppstartsmöte av Glokala Sverige som äger rum 
den 7 mars 2019 kl.13 .00-15 .00 på biblioteket i Tings1yd. Föreligger förslag 
att miljö- och byggnadsnämnden ska bevilja nämndens ordinarie ledamöter 
att delta på utbildningsdagen och uppstmtsmötet. 

'~ l~ I 




