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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 hela 2021. 

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 
och har under perioder 2021 inneburit att denna tillsyn fått prioriterats. 

Coronapandemin har också inneburit att personal arbetat hemifrån i perioder. Ett flertal medarbetare har gjort 
överenskommelse med chef ang flexibel arbetsplats. Bedömningen är att flexibel arbetsplats har uppskattas av 
medarbetarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har få anställda vilket innebär en stor sårbarhet. 
Kompetensförsörjningen är en utmaning och förhoppningsvis kan beslutet om flexibel arbetsplats medföra att 
det är något lättare att rekrytera ny personal med utbildning och erfarenhet. 

Lagförändringar har varit ute på remiss gällande ett mer differentierat strandskydd.  Den stora översyn som 
nationellt görs gällande Plan- och Bygglagen har varit föremål för utbildningsinsatser under 2021. Antalet 
bygglovsärende ökade markant under år 2021. Gällande målet om 100 nya bostäder 2021-2024 uppnåddes 
målet och totalt beviljades 32 nya bostäder (6 villor 26 lägenheter 
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2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har följande vision för Tingsryds kommun: 
 
Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta 
medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med 
god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas. 

2.1.1 Medborgare 

Rättssäkra beslut 

Kommunfullmäktiges prioriteringar inom medborgarperspektivet är kvalitet och service, trygghet samt tillväxt 
och attraktivitet. 

Miljö- och byggnadsnämndens mål under detta perspektiv är rättssäkra beslut. Måttet är satt till andel 
överklagade beslut där nämnden har fått rätt i högre instans. Under 2021 har nämnden fått in fyra 
överklaganden. Tre av dessa ärenden har nämnden fått rätt i högre instans och ett ärende blev återremitterats 
till nämnden för vidare handläggning. 

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. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 Andel överklagade 
beslut där kommunen 
fått rätt i högre 
instans, % 

80 100   

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som 

levererar god kvalitet. 

Miljö- och byggnadsnämnden har måttet rättssäkra beslut. 

2.1.2 Samhälle 

Företagens ärende skall hanteras rättssäkert, smidigt och enkelt 

Under samhällsperspektivet finns prioriteringarna klimat och miljö, näringsliv och arbete samt föreningsliv och 
fritid. 

Miljö- och byggnadsnämnden deltar i SKR's Insiktsmätning (Nöjdkundindex bland företagare) gällande 
myndighetsområdena: bygg, livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Resultatet från 2021 års mätning blev ett 
NKI-värde på 73 vilket är ett högt värde men ej uppnår kommunfullmäktiges mått på 74. Miljö- och 
byggnadsnämnden har en åtgärdsplan för att få förbättrade resultat som man aktivt arbetat med under 2021. 

  

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 Resultat 
sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen, totalt NKI 

74 73 73 69 
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Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och 

föreningsliv 

Under samhällsperspektivet finns prioriteringarna klimat och miljö, näringsliv och arbete samt föreningsliv och 
fritid. Nämndens mål är: tillstånd till 170 enskilda avloppsanläggningar, inspektion av C-verksamheter 
(miljöfarliga verksamheter), tillsyn livsmedelsobjekt med hög risknivå. 

Gällande tillsyn C-verksamheter (miljöfarliga verksamheter) har under året, 53 stycken objekt fått tillsyn av 
totalt 58 objekt. 

Tillsyn av livsmedelsobjekt med hög risknivå fick 100 % av objekten tillsyn under 2021 

Viktigt att påpeka är den tillsyn som ålagts miljö- och byggnadsnämnden med anledning av covid-19, 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, ingår ej i tillsyn C-verksamheter eller livsmedelstillsyn. 

91 stycken tillstånd avseende enskilda avlopp har beviljats under 2021, Målet på 170 stycken tillstånd 
uppnåddes ej på grund av förändringar i personalsammansättningen. 

Tingsryds kommun hamnade på plats 208 gällande Aktuell Hållbarhets årliga ranking av Miljöbästa kommun år 
2021. Detta är tyvärr ett sämre resultat än år 2020, då kommunens placering var 171. Förvaltningen har under 
2021 arbetat fram ett nytt förslag till miljöprogram. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 Antal åtgärdade 
bristfälliga enskilda 
avlopp 

170 st 91 st 30 st 153 st 

 Tillsyn 
livmedelsobjekt med 
hög risknivå, % 

100 100   

 KF - Andel 
anmälningspliktiga 
mijöfarliga 
verksamheter som får 
årlig tillsyn, % 

95 % 92 %  57 % 

2.1.3 Ekonomi 

Driftuppföljning netto per verksamhet 

Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse 

10 020 Miljö- & byggnadsnämnd 305 253 52 

21 551 Byggverksamhet 1 134 477 657 

26 100 Miljö- & hälsovård myndighet styrd vht 2 030 1 934 96 

26 110 Livsmedelskydd 432 484 -52 

Summa  3 901 3 148 753 

Driftuppföljning intäkt/kostnad 

Intäkter/kostnader Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter -3 621 -3 709 88 

Personalkostnader 6 289 6 063 226 

Övriga kostnader 1 233 794 439 

Summa 3 901 3 148 753 

Investeringsuppföljning 

Kod Projekt Budget Utfall Avvikelse 

 Inga investeringar 0,0 0,0 0,0 

Summa  0,0 0,0 0,0 
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Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god 

prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden. 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall netto på 3 148 tkr i förhållande till en 
budget på 3 901 tkr, en förbrukning på 80,7 % för år 2021 och en positiv budgetavvikelse på totalt + 753 tkr 
redovisas. Budgeten är i balans för nämnden och förvaltningen och KF:s mål att hålla budget är därmed 
uppfyllt. 

Totala intäkter redovisas till 3 709 tkr i förhållande till en budget på 3 621 tkr, utfall 102,4 %. Totala kostnader 
redovisas till 6 857 tkr, varav för personal 6 063 tkr, utfall 96,4 % och för övriga kostnader 794 tkr, utfall 64,4 %. 

Det totala överskottet inom Miljö- och byggnadsnämnden på + 753 tkr förklaras i huvudsak av ett stort 
överskott netto inom byggverksamheten, totalt + 657 tkr. Det är främst det stora antalet bygglovsärenden som 
resulterat i högre intäkter. Även förhållandevis stora intäkter av engångskaraktär har influtit, vilket förstärkt 
överskottet på intäktssidan. En stor andel av budgeten utgörs av kostnader för personal, att hålla kostnaderna 
inom de budgeterade är en viktig förklaring till det samlade resultatet och överskottet. 

Verksamheterna inom förvaltningen redovisar följande utfall och väsentliga avvikelser: 

Nämnden politisk organisation, totalt utfall 83,3 %: 

Nämnden redovisar i lägre kostnader för arvoden och för kurser och konferenser vilket har inneburit ett 
överskott på 52 tkr. 

Byggverksamhet, totalt utfall 42,1 %: 

Byggverksamheten är konjunkturkänslig, antal externa bygglovsärenden har ökat under året vilket inneburit 
ökade intäkter. Externa intäkter för bygglov redovisas till 1 488 tkr i förhållande till budgeterade 1 279 tkr, en 
avvikelse på + 209 tkr, vilket är väsentligt högre än förväntat. Därutöver har ej budgeterade engångsintäkter 
influtit på totalt + 170 tkr avseende sanktionsavgifter. Driftbidrag för smittskyddsåtgärder har under året 
erhållits med 21 tkr. Totalt innebär det att de externa intäkterna överstiger de budgeterade med hela + 400 tkr 
inom byggverksamheten. Aktiverat eget arbete för bygglov internt inom kommunen uppgick till 193 tkr. 
Redovisade kostnader för personal ligger helt i linje med de budgeterade, ett utfall på 100,2 %. Sammantaget 
så redovisar byggverksamheten ett stort överskott mot budgeten på + 657 tkr. 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet (myndighet), totalt utfall 95,3 %: 

Externa intäkter har influtit med 1 175 tkr och blev därmed lägre än de budgeterade 1 592 tkr, ett underskott 
på - 417 tkr. Driftbidrag/ersättning av engångskaraktär för smittskyddsåtgärder har under året erhållits för 
tillsyn av serveringsställen med 75 tkr. Interna intäkter mot kommunen för bl a vattenprover och miljöavgifter 
uppgick till 104 tkr och blev därmed väsentligt högre än de budgeterade på 51 tkr, ett överskott på 53 tkr. De 
totala intäkterna blev dock lägre med ett sammanlagt underskott på - 285 tkr. Underskottet på intäktssidan 
kompenseras dock av lägre kostnader för personal med + 219 tkr, och även lägre övriga verksamhetskostnader 
med en positiv avvikelse mot budget på + 161 tkr. Totalt sett innebär det att verksamheten ändå håller budget 
med ett överskott på + 96 tkr. 

Livsmedelsskyddsverksamhet, totalt utfall 112,0 %: 

Även livsmedelsskyddet är i hög grad beroende av att budgeterade intäkter inflyter. Utfallet 615 tkr för intäkter 
under året ligger väl i linje med de budgeterade på 669 tkr, ett mindre underskott på - 54 tkr redovisas. Det är 
de externa intäkterna som blev lägre, vilket delvis kompenserades av något högre interna intäkter mot 
kommunen. Utfallet för personalkostnader ligger nästan i linje med de budgeterade, ett marginellt underskott 
på - 21 tkr redovisas. Övriga kostnadsposter blev något lägre än de budgeterade. Totalt så redovisar 
verksamheten ett mindre underskott på - 52 tkr. 

Covid-19 effekt: 

Inga bokförda intäkter eller kostnader finns redovisade under år 2021. När det gäller bedömda effekter av 
pandemin och vilken påverkan det har haft på kostnad och intäktssidan har någon sådan sammanställning inte 
gjorts under året. I de rapporter som upprättats under året har lyfts fram följande påverkansfaktorer på 
verksamheten: Coronapandemin har inneburit mer förhandsbesked och ökade bygglovsintäkter, men vad som 
beror på pandemin eller en allmän ökad efterfrågan är svårt att veta. Förvaltningen har vidare framhållit att det 
finns en utbildningsskuld i form av kompetensutveckling gentemot medarbetarna p g a pandemin. Viss 
ersättning har erhållits för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, men det har även medfört ökade 
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kostnader i verksamheten. Då nämnden redovisar en budget i balans med överskott och inte underskott är 
frågan om bedömda effekter av mindre betydelse kopplat mot det slutliga resultatet. 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet:  

Nämnden redovisar en budget i balans med ett överskott på + 753 tkr och kommunfullmäktiges mål om att 
hålla budget är där med uppfyllt och en "grön indikator" redovisas på en tregradig skala, de övriga måtten är 
"gul" och "röd". Nämndens ekonomi är stabil men samtidigt sårbar då det är en mindre förvaltning. När det 
gäller prognossäkerheten så bedöms denna centralt inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
nämnderna. Miljö- och bygg redovisade följande prognoser och budgetavvikelser under året: I februari till 0,0 
mnkr, i delår 1 april 0,1 mnkr, i delår 2 augusti 0,0 mnkr, i oktober 0,5 mnkr. Slutligt utfall i bokslutet för året 
uppgår till 0,8 mnkr. Prognoserna under året för nämnden har upprättats utifrån vid rapporttillfället då kända 
förhållanden och då känd information, vilket är viktigt att framhålla. Den samlade bedömningen är att 
prognossäkerheten delvis är uppfylld, och en "gul indikator" redovisas. 

Sammanfattning: 

Nämnden redovisar en budget i balans och håller budget, KF:s mål är därmed uppfyllt. Prognossäkerheten 
bedöms centralt och är delvis uppfylld för nämnden. Redovisat överskott uppgår till 753 tkr, vilket i huvudsak 
förklaras av högre intäkter inom byggverksamheten, även lägre personalkostnader bidrar till överskottet. Miljö- 
och bygg är en myndighetsnämnd och har haft en stabil ekonomi under året. Verksamheterna är dock 
konjunkturkänsliga då en stor andel av nämndens budget är intäktsfinansierad. En stor andel av budgeten 
utgörs även av kostnader för personal. Där finns en sårbarhet, där ett fåtal medarbetare är ansvariga för de 
olika verksamheterna, där förändringar i sammansättningen och om vakanser uppstår, kan få stor inverkan på 
verksamheten och därmed ekonomin. Pandemin har inneburit både högre intäkter, men även kostnader och 
påverkat verksamheter och personal genom bl a att en utbildningsskuld bedöms föreligga framgent. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Alla nämnder 
ska hålla sin budget % 

100 % 100 % 50 % 25 % 

 KF - Alla nämnder 
ska ha en 
prognossäkerhet på 
99,5 % 

100 % 25 %  50 % 

 KF -
 Verkställandegrad av 
investeringar % 

95 % 67 % 55 % 88 % 

2.1.4 Medarbetare 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta 

medarbetare som trivs på sitt arbete. 

Fullmäktiges prioritering inom medarbetarperspektivet är arbetsgivare och medarbetare. Nedan redogörs för 
2021 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. 
Resultaten från medarbetarenkäten gav miljö- och byggnadsförvaltningen HME-index 
(HållbartMedarbetarEngagemang) ett resultat på 77 vilket kan jämföras med kommunens totala HME på 76. En 
genomgång av resultaten har gjorts med medarbetarna på APT och generellt kan sägas att motivationen har 
sjunkit sedan tidigare år, beroende på att man arbetat mycket hemifrån. Sjukfrånvaro på miljö- och 
byggnadsförvaltningen låg under 2021 på 3,73 %. Detta är den lägsta sjukfrånvaron bland kommunens 
förvaltningar. 

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 
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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. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 Uppföljning av 
enkäten samt 
åtgärdsförslag 

1 st 1 st 0 st 1 st 

 KF - Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 

79 77 76  

 KF - Sjukfrånvaro, % 
6 %    

2.1.5 Process 

En förenklad ärendehanteringsprocess 

Under perspektivet process, effektivitet och arbetssätt, har nämnden som mål "en förenklad 
ärendehanteringsprocess". Miljö- och byggnadsnämnden arbetar aktivt med förenklingar genom det nya 
ärendehanteringssystemet Vision. Vid genomgång av förvaltningens blanketter sker också löpande införande 
av e-tjänster. 

  

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 Antal e-tjänster 
7 st 6 st   

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna 

arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. 

Enligt Plan- och bygglagen skall man klara den lagstadgade handläggningstiden gällande bygglov på 10 veckor 
efter att ärendet är komplett. Handläggningstiden har legat på 18 dagar (ej arbetsdagar) under 2021. Detta 
trots en markant ökning av antalet ärenden. 

Nämndens mått på genomsnittlig tid för handläggning av bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 
antal dagar låg under 2021 på 30 dagar. 

  

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 Mått på 
genomsnittlig tid för 
handläggning av bygglov 
för nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus, 
antal dagar 

25 30  26 

 
Handlägggningstider 
PBL, antal dagar 

25 18   

2.2 Balans mellan perspektiven 

Perspektiv Nämndsmål 

 Medborgare 
 Rättssäkra beslut 

 Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet. 

 Samhälle 
 Företagens ärende skall hanteras rättssäkert, smidigt och enkelt 

 Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv 

 Ekonomi 
 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger 

handlingsutrymme för framtiden. 
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Perspektiv Nämndsmål 

 Medarbetare 
 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt 

arbete. 

 Process 

 En förenklad ärendehanteringsprocess 

 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en 
god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. 

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 förändrats. Nya tillsynsuppgifter har skyndsamt 
tillkommit (smittskyddsåtgärder på serveringsställen) samt att nya utmaningar uppstått ur arbetsmiljösynpunkt 
då exempelvis mycket hemarbete skett. Tillsyn har också i viss mån fått anpassas utifrån smitsspridningsrisk 
med till exempel mer skrivbordskontroller. 

Förvaltningen har utmaningar gällande sårbarhet då man är få anställda, rekryterings utmaningar samt att 
tillsynstiden skall vara rimlig. Förändringar i lagstiftningen kan innebära stora förändringar för nämndens 
verksamhetsområde. 
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3 Framtid 
Pandemin Covid-19 innebär fortfarande en viss osäkerhet kring framtiden. Förvaltningen kommer att följa 
utvecklingen noga, framför allt när det gällande bygglov och uppgången av antalet ärende 

Den nya tillsynen, smittskyddsåtgärder på serveringsställen, är borttagen. 

Förvaltningen har infört flexibel arbetsplats och kommer att kontinuerligt utvärdera för att tillse att inga 
arbetsmiljöproblem uppstår. Ej heller får effektivitet eller tillgängligheten påverkas. 

Under året har förvaltningen varit mycket restriktiv med deltagandet på fysiska kurser och utbildningar, 
däremot har personalen deltagit i digitala utbildningar. En utbildningsskuld har därför uppstått. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen är en liten förvaltning med få medarbetare och verksamheten kan påverkas 
kraftigt om vakanser eller liknande uppstår. 

Förändringar i lagstiftningen ställer stora krav på omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt att kunna 
anpassa verksamheterna. 

Förvaltningen arbetar vidare med digitaliseringsfrågor och har lanserat en digital kommunkarta för att 
underlätta för medborgare, företag och besökare att hitta digital information exempelvis laddstolpar för bilar, 
badplatser, upptagningsområde skolskjutsar, detaljplaner, mm. Här finns också möjlighet att skapa och skriva 
ut egna kartor som kan användas tex vid olika ansökningar hos miljö- och byggnadsnämnden. Införande av e-
tjänst för bygglov är också under framtagande. 
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