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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Uppdrag 

 

Miljö- och byggnadsnämndens mål utgår från de av kommunfullmäktige fastställda målen. Agenda 2030 och de 
17 hållbarhetsmålen har integrerats i kommunfullmäktigemålen. 

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. 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 syftar 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. 

1.2 Omvärld 

Coronapandemin har påverkat miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Under våren 2020 så beslutade 
miljö- och byggnadsnämnden att utifrån rådande omständigheter enbart utföra akuta och samhällsviktiga 
inspektioner. Likaledes beslutade miljö- och byggnadsnämnden att utskick gällande förbud enskilda 
avloppsanläggningar skulle pausas fram till 24 augusti 2020. Årsdebitering med avseende miljöfarliga 
verksamheter och livsmedelslokaler flyttades också fram till augusti. Detta i syfte att underlätta för enskilda 
samt förhindra till smittspridning. Dessa faktorer har inneburit att miljö- och byggnadsnämnden har en 
tillsynsskuld framför allt gällande livsmedelstillsynen. Mängden nya beviljade tillstånd gällande enskild 
avloppsanläggning har i och med nämndens beslut också betydligt minskat och en fördröjningseffekt av 
ansökningar har också uppstått. 

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen utfärdad 2020-06-17, innebar att miljö- 
och byggnadsnämnden fick ett utökat tillsynsansvar med anledning av covid-19. Lagen trädde i kraft 1 juli 2020 
men redan innan dess så bistod miljö- och hälsoskyddsinspektörerna smittskyddsläkaren. Den nya 
tillsynsansvaret innebar att personalen fick prioritera denna tillsyn och inspektioner har skett kontinuerligt. 
Förändringar i lagstiftningen under hösten innebar också att nämnden har arbetat med att löpnade informera 
berörda verksamhetsutövare. 

Coronapandemin har inneburit att personal arbetat hemifrån i stor utsträckning. Förvaltningen har löpande 
gjort riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt. Riskbedömningarna har reviderats vid förändringar i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och därefter har förvaltningen vecka för vecka 
fastställt vilken personal som har behov av att vara på arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Möten 
med medborgare exempelvis tekniska samråd har i största mån ställts om till digitala möten. Om medborgare 
haft behov av möten med förvaltningen så har de kostnadsfritt erbjudits en genomgång av den digitala 
tekniken av medborgarkontoret. Även beredningar och nämndsmöten har ställts om till digitala möten. 
Omställningen har fungerat bra och förvaltningen har arbetat aktivt med daglig digital kontakt med 
medarbetare, digital paus jympa, digital torsdagsfika och digital after work. 

En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs 
om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i 
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landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck, tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd. Den 14 december 2020 lämnade utredningen över sitt betänkandet till regeringen. 

1.3 Styrkort 

1.3.1 Vision 

Miljö- och byggnadsnämnden skall verka för ett Tingsryd som är hållbart både ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt. Visionen utgår från Agenda 2030 hållbarhetsmål och är nedbrutna till kommunfullmäktiges mål 
och därefter miljö- och byggnadsnämnden egna mål. 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Medborgare  Nöjda kunder 
 

 Handläggningstider PBL, veckor 

 100 nya 
bostäder 2016-2020 

103 nya bostäder  

 Kommunikation 
med medborgarna 
skall vara tydlig och 
öppen. 

 
 Uppdatering av information på 

hemsidan 

  
 Antal färdigställda nya bostäder 

i kommunen fr o m 2016 

  
 Nöjd-Inflytande-Index, NII, 

Medborgarundersökning 

 Samhälle  Tillsynen skall 
utgå från de 
nationella 
miljökvalitetsmålen 

En ny behovsutredning samt tillsynsplan är 
antagen som utgår från bla de nationella 
miljökvalitetsmålen 

 Tillsynsplan framtagen 

 200 bristfälliga 
enskilda avlopp 

 
 200 enskilda avlopp 

 Inspektion C-
verksamhet 

 
 Inspektion miljöfarlig 

verksamhet C-verksamhet 

 Företagens 
ärende skall hanteras 
rättssäkert, smidigt 
och enkelt 

 
 Deltagande och utvärdering av 

SKR´s insiktsmätning 

  
 Ranking av Sveriges Miljöbästa 

kommun 

 Ekonomi  Följa 
fullmäktiges riktlinjer 
för budget och 
redovisning 

 
 Korrekt taxa 

 Prognossäkerhet % 

 x 
  

 Medarbetare  God hälsa 
 

 Sjukfrånvaro, % 

 
Medarbetarenkät 

 
 Uppföljning av enkäten samt 

åtgärdsförslag 

 Hållbart 
Medarbetarengagemang, HME-
index 

 Process  En förenklad 
ärendehanteringspro
cess 

 
 Genomgång blanketter 
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1.4 Verksamhetens mål & utveckling 

1.4.1 Medborgare 

Kommunfullmäktiges prioriteringar inom medborgarperspektivet är kvalitet och service, trygghet samt tillväxt 
och attraktivitet. Gällande nöjda kunder så är måttet satt att miljö- och byggnadsnämnden skall klara den 
lagstadgade handläggningstiden gällande bygglov på 10 veckor efter att ärendet är komplett. Genomsnittstiden 
för handläggningen ligger på strax under 5,0 veckor vilket innebär en förbättring från föregående delårsbokslut 
då den genomsnittliga handläggningstiden låg på 5,75 veckor. Uppdatering av hemsidor har skett. Extra arbete 
har lagts på hemsidan gällande bygglov där fokus legat på att försöka ge en tydlig bild av hur bygglovsprocessen 
går till. Materialet är klart men har ännu ej publicerats då en redigering av kommunens av hemsidan måste ske 
först av utvecklingsavdelningen. 

Vid genomgång av slutbesked så kan konstaterats att miljö-och byggnadsnämnden har uppfyllt målet på 100 
nya bostäder år 2020. 103 nya bostäder har getts slutbeskeden varav 58 stycken i privat regi och 45 i det 
kommunala bostadsbolagets regi. 

Miljö- och byggnadsnämnden har haft fokus under coronapandemin att upprätthålla en god service, och 
bedömningen är att det har nämnden lyckats upprätthålla. Utbildning i digital mötesteknik har erbjudits gratis 
och om medborgare önskat ett fysiskt möte har detta kunnat ske på ett smittsäkert sätt. Borttagande av 
telefontider för bygglovshandläggare har inneburit ökad tillgänglighet. 

1.4.2 Samhälle 

Under samhälle finns prioriteringarna klimat och miljö, näringsliv och arbete samt föreningsliv och fritid. 
Nämndens mål är: tillsynsplan, tillstånd till 200 enskilda avloppsanläggningar, inspektion av samtliga C-
verksamheter (miljöfarliga anmälningspliktiga verksamheter) samt deltagande och utvärdering av SKR´s 
Insiktsmätning. Covid-19 medförde att miljö- och byggnadsnämnden i våras beslutade att omprioritera ej akuta 
eller samhällsviktiga inspektioner samt att man fram till augusti tog paus i utskick om förbud gällande 
bristfälliga enskildas avloppsanläggningar. Detta beslut innebär att framtagande av en tillsynsplan ej skett 
under året, samtliga C-verksamheter (miljöfarliga anmälningspliktiga verksamheter) ej har fått en årlig 
inspektion, samt att miljö- och byggnadsnämnden ej uppnådde antalet tillstånd till målet med 200 st enskilda 
avloppsanläggningar under 2020. Gällande tillsyn C-verksamheter (miljöfarliga verksamheter) har trots miljö- 
och byggnadsnämndens beslut, 42 inspektioner av 54 skett. Ett flertal av dessa inspektioner gjordes under 
november och december. Viktigt är att påpeka att den nya tillsyn som ålagts miljö- och byggnadsnämnden med 
anledning av covid-19, (smittskyddsåtgärder på serveringsställen) har förvaltningen ställt om och gjort 66 
inspektioner under året. Dessa ingår inte i begreppet C-verksamhet som kommunfullmäktigemålet omfattar. 96 
st tillstånd avseende enskilda avlopp har beviljats trots den pausen som miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade om under våren. 

Tingsryds kommun hamnade på plats 171, gällande Aktuell Hållbarhets årliga ranking av Miljöbästa kommun år 
2020. Detta skall jämföras med resultaten från 2019 där Tingsryds kommun hamnade på plats 280. Det är 
Tingsryds kommuns näst bästa ranking resultat sedan rankingen började år 2009. 

Miljö- och byggnadsnämnden har deltagit och rapporterat in samtliga företagsärenden under 2020, till SKR's 
Insiktsmätning (Nöjdkundindex bland företagare). Resultatet från 2019 års mätning blev klar i april/maj 2020 
där det aggregerade värdet visade godkänt. Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en omfattande tidsatt 
åtgärdsplan utifrån resultatet som kontinuerligt följs upp av nämnden. 

1.4.3 Ekonomi 

Budget för år 2020 är 3 722 tkr och utfallet är 2 934 tkr. Det resulterar i ett överskott på 788 tkr för 
årsbokslutet 2020. I bokslutet har det tagits hänsyn till projektfinansiering med Ronneby Kommun. 

Överskottet (788 tkr) inom Miljö- och Byggnadsnämnden består främst av ej använda medel för personal då 
ärendekoordinator/miljöstrateg rekryterades först vid årets slut. Vissa vakanser har ej tillsatts under året. För 
att bidra till minskad smittspridning av covid-19 inom Tingsryds kommun så beslutade Miljö- och 
Byggnadsnämnden under våren/sommaren att minimera antalet verksamhetsinspektioner samt att utskick 
angående krav på åtgärder av enskilda avlopp pausades. Miljö- och byggnadsnämnden fick extra tillsyn, 
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smittskydd på serveringsställen, vilket till viss del finansierades av statsbidrag. Under året så har det varit en 
större återhållsamhet angående kostnader på grund av osäkert läge beroende på covid-19. 

Nämndverksamhet: 

Nämnden har en låga personalkostnader och verksamhetskostnader som resulterar i ett överskott på 452,9 tkr. 

Byggverksamheten: 

Rekrytering av bygglovshandläggare lyckades ej trots försök. Genom att Kommunstyrelsen förändrades 
kriterierna i tänkt tjänst så kunde tillsättning av ärendekoordinator/miljöstrateg kunde göras i slutet av året. 
Denna vakans har givit ett positivt resultat för verksamheten med 521,6 tkr. 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet: 

Underskottet med 216,9 tkr beror främst på pausade krav på åtgärder av enskilda avlopp, som innebär 
minskade intäkter för året. 

Livsmedelsverksamhet: 

En budget i balans, överskottet på 30,2 tkr består i återhållsamhet inom verksamhetskostnaderna. 

Covid-19: 

Under året har covid-19 påverkat miljö- och byggnadsnämnden i form av främst minskade intäkter samt 
kostnader för smittskyddsåtgärder, totalt minskade intäkter på 220,8 tkr. 

Prognossäkerhet: 

Under året har Miljö- och byggnadsförvaltningen gjort regelbundna prognosuppföljningar. Gällande exempelvis 
bygglov finns problem med prognossäkerhet eftersom kommunen ej själv styr över intäktssidan. 
Byggbranschen är konjunkturkänslig vilket nämnden har liten påverkan på. Under de speciella förutsättningar 
som ändå varit under 2020 med tanke på coronapandemin, så är prognossäkerheten god. 

Driftbudget netto per verksamhet etc 

Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse 

1002 Miljö- och byggnadsnämnd 736 283 453 

21551 Byggverksamhet 1 365 843 522 

26100 Miljö- och hälsovht myndighet 1 215 1 432 -217 

26110 Livsmedelsskydd 406 376 30 

Summa  3 722 2 934 788 

Driftbudget brutto per kontogrupp 

Intäkter/kostnader Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter -3 621 -3 081 -540 

Personalkostnader 6 350 5 212 1 138 

Övriga kostnader 993 803 190 

Summa 3 722 2 934 788 

Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget Utfall Avvikelse 

21 Verksamhetssystem Miljö- och Bygg 424,0 454,6 -30,6 

Summa  424,0 454,6 -30,6 

1.4.4 Medarbetare 

Fullmäktiges prioritering inom medarbetarperspektivet är arbetsgivare och medarbetare. Nedan redogörs för 
2020 års fokusområden för att uppnå miljö- och byggnadsnämndens mål inom detta område. De två 
fokusområdena inom perspektivet medarbetare innebär att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare samt minska 
sjukfrånvaron. Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans med en gemensam värdegrund är en 
nyckelfaktor i det arbetet. Nämnden arbetar aktivt med frågan och gör uppföljningar enligt fastställda riktlinjer. 
Årets medarbetarenkät skickades ut i februari men tyvärr så blev resultaten felaktiga då miljö- och 
byggnadsnämnden hade 20 procent fler svar än antalet medarbetare. Detta problem har tyvärr uppstått 
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tidigare år men har då kunnat rättats till genom att skicka enkäten på nytt till personalen på miljö- och 
byggnadsförvaltningen men i år föll detta i skymundan då utbrottet av covid-19 skedde. Med anledning av 
detta har miljö- och byggnadsnämnden ej haft förutsättningar att kunna ta fram någon handlingsplan baserat 
på enkätresultaten. Enligt beslut i centrala chefsgruppen skall den utökade medarbetarenkäten skickas ut 
under år 2021. 

Sjukfrånvaro på miljö- och byggnadsförvaltningen låg totalt under år 2020 på 5;17%. 

Coronapandemin har inneburit att personal arbetat hemifrån i stor utsträckning. Förvaltningen har löpande 
gjort riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt. Riskbedömningarna har reviderats vid förändringar i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och därefter har förvaltningen vecka för vecka 
fastställt vilken personal som har behov av att vara på arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Kontakt 
har dagligen skett med personal som arbetar hemma genom avstämningar. Förvaltningen har även infört daglig 
digital pausjympa, digital afterwork och digital torsdagsfika. Bedömningen är att det digitala hemarbetet har 
fungerat väl och att den personal som behövt vara på kontoret har kunnat det utan att trängsel uppstått. 

1.4.5 Process 

Under prioriteringen effektivitet och arbetssätt har nämnden som mål "en förenklad 
ärendehanteringsprocess". Miljö- och byggnadsnämnden arbetar aktivt med förenklingar genom det nya 
ärendehanteringssystemet Vision. Under 2020 har arbetet med systemet varit inriktat på lathundar för 
personalen, funktionen nämndsadministration samt ekonomikopplingen. 

Vid genomgång av förvaltningens blanketter sker också införande av e-tjänster. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har lanserat fyra e-tjänster under år 2020: 

*Livsmedelsregistrering 

*Ansökan enskilt avlopp 

* Ansökan eldstäder/kaminer 

* Ansökan om planbesked 

Övriga digitala tjänster som infördes 2020 

Felanmälan 

Webbdiarium 

1.4.6 Balans mellan perspektiven 

En god balans mellan styrmodellens olika perspektiv är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet med 
hög måluppfyllelse, budget i balans och välmående medarbetare. Ambitionsnivåerna för kvalitet och uppdrag 
behöver stämma överens med ekonomiska och personella resurser, annars finns risk för budgetunderskott och 
minskat välmående hos personalen i form av sjukskrivningar och osund personalomsättning. Covid-19 har 
medfört att balansen mellan perspektiven förändrades. Ambitionsnivån sänktes gällande tillsyn enligt 
Miljöbalken och Livsmedelslagen under våren och sommaren. Även utskick gällande förbud enskilda avlopp 
pausades då. Nya tillsynsuppgifter tillkom skyndsamt (smittskyddsåtgärder på serveringsställen) vilket innebar 
att förvaltningen fick ställa om sina prioriteringar. Förvaltningen ställde också skyndsamt om till växelvis 
distansarbete, vilket ställde nya utmaningar ur arbetsmiljösynpunkt. Förvaltningen hade under 2020, dagliga 
digitala avstämningar för att säkerställa att både arbetsmiljö samt arbetsuppgifter fungerade för personalen. 

1.5 Framtid 

Coronapandemin är inte över, vilket är den största framtida påverkansfaktorn på miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet. Hur utvecklingen kommer att se ut är omöjligt att veta. Beroende på 
coronapandemins utveckling så behöver nämndens verksamhet kunna anpassa sig på ett flexibelt sätt och ändå 
sköta sina lagstadgade åtagande. Arbetsmiljöansvaret behöver också kontinuerligt säkerställas med fortsatta 
riskbedömningar. 

Tillsyn gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen kommer fortsatt vara miljö- och byggnadsnämndens 
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ansvar fram till sommaren 2021. 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter, framför allt bygglov, är konjunkturkänsliga och detta medför att 
intäkter kan minska kraftigt vid en konjunkturnedgång vilket är ytterligare en framtida osäkerhetsfaktor. Det 
inlämnade betänkandet gällande ett mer differentierat strandskydd kommer att ha påverkan på nämndens 
ansvarsområde liksom den stora översyn som nationellt görs gällande Plan- och Bygglagen. 
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