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Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under februari och mars haft
två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet med
mötena var att i god tid informera och svara på frågor.

Ekolog
Naturvårdsprogrammet har antagits av Miljöskyddsnämnden och Del 1 ”Mål, strategier
och åtgärdsplan 2020-2025” har sänts vidare till KS/KF för antagande.
Naturvårdskonsulter är ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två
områden som är utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är
att få en uppfattning om vilka värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till
samtliga markägare i området runt Ekåsaryd som berörs av ett eventuellt inrättande av ett
nytt naturreservat.
Den förvaltningsöverskridande naturvårdsgruppen har under våren 2019 träffats tre
gånger, då har dialog skett runt grönplan som underlag till FÖP Staden,
medborgardialogträff, samt vad är på gång inom kommunens olika förvaltningar när det
gäller naturvårdsfrågorna.
Vattensamordningsgruppen har under våren 2019 haft tre möten. Gruppen har diskuterat
behovet av en klimatanpassningsstrategi. Det förs en dialog över förvaltningsgränserna
gällande vattenprovtagningar och olika projekt, men också gällande framtagning av olika
strategier och planer och hur dessa kopplar till varandra eller skiljer sig ifrån varandra,
bland annat en workshop om dagvattenplanen.
Tillsynsprojekt och inrättande av nya naturminnen har gått in i en samrådsfas med de
fastighetsägare som berörs av urvalet av potentiella träd.
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Livsmedel
Under årets andra tertial har branscherna butiker med beredning, bagerier, dricksvattenanläggningar, fiskhandlare, gatukök, restauranger, sushi, säsongsverksamheter (lägergårdar, sommarcaféer), tillagningskök, skola/förskola, mottagningskök, skola/förskola
besökts.
93% av de kontroller som planerade för jan-aug är genomförda och 66% av årets alla
planerade kontroller är genomförda under årets två första tertialer.
Antal planerade kontroller under 2019:
Antal planerade kontroller (T1&2):
Antal genomförda kontroller (T1&2):
Antal extra offentliga kontroller (T1&2):

400st
286st
266st
15st

Rengöring är ett fokusområde som alltid har behov av kontroll, särskilt i restauranger,
sushirestauranger, gatukök, bagerier och fiskhandlare och som i många fall följts upp
genom extra offentlig kontroll.
Inspektioner har även gjorts på Potatisfestivalens matmarknad, där fokus låg på att se till
att vagnarna hade tillgång till rinnande vatten och tvål för handtvätt, samt att de höll bra
temperaturer på sina livsmedel. Många av vagnarna behövde vidta åtgärder under
inspektionen. En vagn stängdes pga. sina brister i förvaring, hantering och kunskaper i
livsmedelshygien och matsäkerhet.
Inspektioner gjorde även under Gothia Cup i de tre serveringskök som användes. Fokus
låg på att kontrollera personlig hygien, rengöring, kontroll av temperaturer och hantering
av specialkost.
Under den andra tertialen har vi arbetat med att få in och granska faroanalyser och
undersökningsprogram för att fastställa dessa för dricksvattenanläggningarna, vilket har
varit tidskrävande. De flesta anläggningarna har haft ett platsbesök. Kunskapen om den
egna anläggningen och dess beredningssteg, samt hur analysresultat ska tolkas har varit
varierande. Många av de mindre anläggningarna har inte följt tidigare fastställt
provtagningsprogram med rätt frekvens på provtagningen och bedömningen av
analysresultat misstolkas lätt.
Iakttagelser har gjorts gällande utbildning för vikarier i skol- och förskolekök.
Utbildningstillfällen för nya vikarier har under året varit få, vilket medför att vikarierna inte
känner till rutiner för personlig hygien.
Under senare delen av sommaren har det inkommit ett antal misstänkta fall av
matförgiftningar på olika anläggningar, men inget har kunnat härledas ha orsakats av
restaurangerna.
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Kunskapen om allergener har förbättrats avsevärt efter förra årets kontroll hos
sushirestauranger.
Hälsoskydd
Hälsateamet har under första halvan av året genomfört tillsyn av samtliga förskolor och
skolor. Tillsynsprojektet för förskolor inriktade sig på barnens fysiska miljö. Tillsynen av
skolor var under våren inriktad på uppföljning av förra årets tillsyn samt städ och hygien i
undervisningslokalerna. Ett nytt informationsmöte för skolor är planerat inför hösten 2019.
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås
kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av
fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare. Resultatet av tillsynen
på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare tillsynades.
Arbetet med radon pågår och granskning av de begärda mätrapporterna sker kontinuerligt
med att de inkommer. Påminnelser om mätningar som inte inkommit ska skickas ut och
nya uppmaningar om att mäta planeras att skickas inför hösten.
Tillsynen av nagelvård genomförds under våren. Under den planerade projekttiden
utfördes sju inspektioner. Ytterligare tre kommer att besökas senare under hösten då
inspektion hos dessa inte var möjlig under den planerade projekttiden .
Hälsateamet bedriver en mer aktiv strandskyddstillsyn där vi följer upp fjolårens
inventeringsinsats kring Sävelången. Ett regionalt strandskyddstillsynsprojekt planeras
och genomförs under året. En inventering av en ny sträcka gjordes under försommaren,
sträckan som inventerades var områdena Lycksaligheten, Saxebäcken, Björkekärr och
Simmenäs. Inventeringen fokuserades från strandlinjen och 100 meter inåt land, dock är
strandskyddet runt Mjörn utökat till 300 meter.
Projektet Naturminnen är aktivt och en inventering av eventuella nya skyddsvärda träd är
genomförd. Syftet med projektet är att lämna förslag till beslut för inrättande av fem nya
naturminnen.
Strandbadstillsynen har fungerat bra under sommaren. Det har dock varit otjänligt vatten
på vissa badplatser under sommaren. Dialogen mellan Miljöskyddskontoret och Kulturoch
utbildningsförvaltningen
har
skett
under
badsäsongen.
Kulturoch
utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska hälsorisken vid otjänlig vatten i
badplatserna.
Under augusti månad påbörjades tillsynen av gym och solarier i Alingsås kommun. Det
finns ca 16 stycken anläggningar att besöka varav några har både gym och solarium på
samma ställe eller endast det ena. Tillsynen fokuserar på egenkontroll utifrån miljöbalken
och dess tillhörande förordningar men även utifrån den nya strålskyddslagen och dess nya
krav på åldersgräns för solarium på 18 år.
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Under hösten ska tillsyn av kommunens bassängbad ske. Fokus för tillsynen kommer vara
verksamheternas egenkontroll och reningsmetoder för bassänger, samt hygien i
bassängbadens lokaler. Det finns ca 6 stycken anläggningar, varav en är Nolhaga
parkbad.
Tillsyn av tatuerare i Alingsås kommun ska ske under hösten.
Hälsateamet arbetar aktivt med klagomål på boendemiljö, buller, samt mycket annat.
Teamet arbetar också med tips på olovliga byggnationer inom strandskyddat område.

Tillsyn av serveringstillstånd, tobak, folköl och receptria läkemedel
Den 1 juli övertog miljöskyddsnämnden avsvaret för prövning och tillsyn av
serveringstillstånd, tobak, folköl och receptfri läkemedel.
Under de två första månaderna har tre ansökningar om tillstånd att sälja tobak inkommit.
Mycket tid har använts för att ställa om organisationen för hantering av dessa frågor på
miljöskyddskontoret och här kvarstår mycket arbete.
En planering för tillsyn under hösten finns och med start i september utbildas ytterligare
två medarbetare för tillsyn och prövning av alkoholtillstånd.

Miljöskydd
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter ingår både stora och små verksamheter. De större
verksamheterna som är tillståndspliktiga (B) eller anmälningspliktiga (C) har regelbunden
tillsyn som genomförs framförallt under hösten. De mindre verksamheterna (U) började vi
tillsyna mer regelbundet 2017 men vi når långt ifrån alla. Under våren har tillsynen
fokuserat på U-verksamheter där vissa verksamheter nu också blivit klassade och fått en
årlig avgift. Fortsatt arbete innefattar att uppdatera registret för U-objekt, prioritera var
insatser ska göras samt införa periodisering av tillsynen där så är lämpligt. I denna tillsyn
ingår fordonstvättar, fordonsverksamheter, mekaniska verksamheter, tankstationer,
detaljhandel, cisterner, tandläkare, veterinärkliniker, sjukhus m.m.
Inom förorenade områden (FO) har fokus under 2018-2019 legat på kemtvättar och andra
verksamheter som hanterat klorerade lösningsmedel, infrastrukturprojekt, anmälningar,
FO i planprojekt, deponier, räddningstjänstens övningsplatser samt hantering av massor
för anläggningsändamål.
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Under 2018 och 2019 har vårt register för cisterner (brandfarlig vara) uppdaterats. Arbetet
med tillsyn av cisterner behöver fortsätta. Inom primära skyddszoner i
vattenskyddsområden behövs oftast tillstånd för hantering av brandfarlig vara och dessa
behöver vi inventera och följa upp. Tillsynen av cisterner är viktig för att minska riskerna
för påverkan på miljön och människors hälsa t.ex. kan stora skyfall göra att cisterner går
sönder och olja eller diesel läcker ut. Det kan krävas mycket resurser för att hitta källan till
föroreningen och konsekvenserna för miljön kan bli stora. Risk finns också för att
dricksvatten kan förorenas.
Hantering av utrustning innehållande köldmedia är en viktig del av vår tillsyn. Köldmedia
har en betydande klimatpåverkan och det är av stor vikt att främja en god hantering. Även
små utsläpp från trasiga aggregat har klimatpåverkan, där vanligt förekommande utsläpp
motsvarar ett utsläpp på mer än 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Under 2019 har drygt
100 årsrapporter skickats in till miljöskyddskontoret, vilket är en ökning sedan 2017. Dock
finns troligtvis ett mörkertal och vi bör prioritera att finna dessa idag för oss okända
verksamheter. Ett register över köldmedieanläggningar förs och uppdateras kontinuerligt.
Registret omfattar bl.a. operatörernas årsrapporter, nyinstallationer och skrotningar.
Miljöskyddskontoret har under 2019 arbetat med tillsyn av verksamheter som har
anmält/har tillstånd att transportera farligt avfall. Denna tillsyn väntas fortsätta under 2020.
I tillsyn av både U-verksamheter, C-verksamheter och B-verksamheter ingår tillsyn av
avfallshantering och miljöskyddskontoret arbetar således regelbundet med tillsyn av farligt
avfall. I rivningsärenden ingår även tillsyn av avfallshantering och att följa upp att tillsyn
hanteras på rätt sätt utifrån lagstiftningen. En del tillsynsarbete av verksamheter som
återanvänder avfall för anläggningsändamål har förekommit under året.
Avfallsobjekten ingår till stor del i B- och C- objekten med regelbunden tillsyn. Avfallstillsyn
ingår även i tillsyn av U-verksamheter. Då det vid tillsyn framkommit att flertalet
verksamhetsutövare saknar kunskap inom detta område har vi under 2019 tagit fram en
broschyr gällande avfallshantering. Denna kommer att överlämnas till verksamheterna vid
tillsyn tillsammans med muntlig information och även finnas tillgänglig på vår hemsida.
Största arbetsbelastningen vad gäller avfall utgörs dock av övriga nedskräpningsklagomål.
Här finns idag en del oavslutade nedskräpningsärenden där vi inväntar komplettering från
sakägaren och under 2019-2020 behöver vi återigen se över våra interna rutiner för att
försöka effektivisera handläggningen ytterligare. Under 2019 har även viss
skrivbordstillsyn gällande transport av farligt avfall kommit igång och detta planeras
fortsätta under 2020.
Miljöskyddskontoret har även arbetat med rivningsärenden under året, både som
remissinstans och i egna tillsynsärenden som tillkommit på grund av miljöskyddskontorets
roll som remissinstans.
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Inom området kemikalier har miljöskyddskontoret under våren genomfört tillsyn av REACH
och biocidbehandlade varor i kommunen. Projektet är ett samverkans-projekt med
Kemikalieinspektionen och vi har hittills under 2019 besökt 32 verksamheter i projektet.
Syftet med inspektionerna är att öka företagens medvetenhet om de regler som finns
rörande information om farliga ämnen i varor. Detta är viktigt för att konsumenter ska
kunna göra medvetna val när de handlar. Tillsynen inkluderade dessutom fem stickprov av
varor som analyserades m.a.p. farliga ämnen. Resultatet blev bland annat att en av
varorna från Alingsås som analyserades fick försäljningsförbud.

Enskilda avlopp
Under det första halvåret har tillsynen av enskilda avlopp främst bedrivits i Färgens
vattenskyddsområden och kring Olofsered i södra delen av kommunen. Uppföljningar av
bristfälliga avlopp har genomförts i Antens avrinningsområde. Under våren har
miljöskyddskontoret haft två informationsträffar för fastighetsägare i kommunen. På
mötena informerade kontoret om vad man ska tänka på när man åtgärdar sin
avloppsanläggning. Under informationsmötena gick miljöskyddskontoret även igenom hur
ansökningsprocessen går till när man söker tillstånd för en ny avloppsanläggning.
Handläggare från miljöskyddskontoret har även deltagit i en arbetsgrupp som tar fram
förslag till en ny VA-utbyggnadsplan. Arbetsgruppen leds av Kretsloppsavdelningen men
miljöskyddskontoret är med för att bidra med information om enskilda avlopp.
I övrigt har arbetet under våren gått ut på att handlägga de ansökningar om enskilda
avlopp som har inkommit till förvaltningen
Under det första halvåret har:




102 tillsynbesök på enskilda avlopp genomförts
130 ansökningar om att anlägga enskilda avlopp inkommit
127 delegationsbeslut tagits gällande enskilda avlopp (främst tillstånd till
nyanläggande)

Värmepumpar
Miljöskyddskontoret har under året hanterat de anmälningar om installation av
värmepumpar som lämnats in. Sökanden har fått ett skriftligt beslut i samtliga ärenden.
35 anmälningar om att installera värmepump har inkommit till förvaltningen.
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Dagvatten
Ett projekt som sträcker sig över förvaltningsgränserna har startats upp och en projektplan
har tagits fram med målet att ta fram en dagvattenplan för Alingsås kommun som ska
beslutas av kommunfullmäktige under 2020. Under första halvåret har det mesta av
arbetet med dagvatten från miljöskyddskontorets sida fokuserat på deltagande i
dagvattenprojektet.
Miljöskyddskontoret har även yttrat sig i planärenden där dagvattenfrågor har behandlats
och deltagit i plangupper för att lämna synpunkter på dagvattenhanteringen i planer.
Anläggningar för rening av dagvatten är anmälningspliktiga eftersom dagvatten betraktas
som avloppsvatten inom detaljplanelagt område. I dagsläget räknar vi med att 200 timmar
går åt till yttranden under plan- och bygglovsprocessen respektive anmälningsärenden.
Under 2019 har Miljösamverkan Västra Götaland tagit fram en vägledning för tillsyn. Den
kan underlätta tillsynen av redan byggda anläggningar. En anpassning till ett förändrat
klimat ställer krav på öppna och hållbara dagvattenanläggningar.

Åtaganden och nyckeltal
Nämndens åtaganden sträcker sig över planperioden men ska vara möjliga att följa upp
löpande tillsammans med relevanta nyckeltal. Prognos för nämndens åtaganden görs
utifrån följande kvalificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2019
Åtagandet bedöms ej genomföras under 2019
Enligt bedömning i Hypergene

Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden. När det gäller nyckeltalen så presenteras under
rubriken utfall, det senaste värdet. I de flesta fall är detta detsamma som värdet för 2018
eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.

VISION

ALINGSÅS ÄR VÄSTSVERIGES VACKRASTE KULTURSTAD I EN LEVANDE BYGD. GENOM
NYTÄNKANDE, ENGAGEMANG OCH TILLGÄNGLIGHET SKAPAR VI LIVSKVALITET FÖR
ALLA.
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PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA DIALOGEN MED NÄRINGSLIVET GENOM BRANSCHINRIKTAD INFORMATION/DIALOG
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har haft 2 dialogmöten med fastighetsägare för enskilda avlopp. Dessa var mycket
givande och vi informerade om vad det innebär att miljöskyddskontoret tillsynar enskilda
avloppsanläggningar.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal inbjudna
branscher

2

2

4

ARBETA AKTIVT FÖR ATT TA EMOT PRAKTIKANTER SOM EN DEL I ATT KLARA FRAMTIDENS
REKRYTERINGSBEHOV
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har tagit emot en praktikant från Göteborgs universitets påbyggnadsutbildning miljö
och hälsoskydd. Detta var mycket givande både för kontoret och praktikanten. Åtagandet bedöms som helt
uppfyllt.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal praktikanter

1

1

2

10

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
JOBBA FÖREBYGGANDE MED BOSTADSKLAGOMÅL GENOM TILLSYN AV FASTIGHETSÄGARE
TILL FLERFAMILJSHUS
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat
på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken
fastighetsägare. Resultatet av tillsynen på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare
tillsynades.

Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal tillsynsinsatser

15

16

2018
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5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT BIBEHÅLLA LÅG SJUKFRÅNVARO INOM MILJÖSKYDDSKONTORET
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Fem insatser för god arbetsmiljö har genomförts under perioden. En heldag med teamstärkande övningar
samt två halvdagar med återkoppling samt meningsfulla möten har bland annat gjorts. En annan aktivitet
som genomförts har varit om ämnet ”att lämna jobbet på jobbet”.
Miljöskyddskontoret har börjat med frukostinfo en gång i månaden där vi träffas och där syftet är att dels ta
del av info från senaste nämnden men också att diskutera och få information om vad som händer i
kommunen.
Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal insatser för god
arbetsmiljö

5

5

2018
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Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.
Prognos per helår ska göras utifrån följande:
Uppdraget bedöms genomföras under 2019
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2019
Enligt bedömning i Hypergene

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden kommer inte att anställa någon med lönestöd i år. På kontoret finns i dagsläget inga
lämpliga arbetsuppgifter som går att delegera.

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har några Lona projekt igång där vi delvis får extern finansiering och delvis går in med
egna medel.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden föreslår att man har utbildning i allemansrätten och håll Sverige rent.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
ERKA FÖR OCH GENOMFÖRA FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer
flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Helt uppfyllt
Kommentar:
Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där ekonomi
organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret.
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En obemannad reception med bokningsterminalen Svea är färdigställd. Servicekontoret i Sollebrunn finns.
Implementering av Förenkla helt enkelt.
Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH
I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Helt uppfyllt.
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har använt sig av medborgardialog vid några tillfällen. Dels har nämnden använt sig av
tex hemsida för att få ut information och för att få in synpunkter på bland annat naturvårdsprogrammet för
Alingsås kommun. Även nämndens åtagande att öka dialogen med näringslivet ligger i linje med detta då
kontoret bjöd in till information om enskilda avlopp.
Kontoret arbetar på att bli mer aktiva med våra frågor i näringslivsforumet som Alingsås kommun anordnar.

Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har precis infört ett nytt ärendehanteringssystem Ecos, i detta system finns
möjligheten att jobba mer digitalt än tidigare. Just nu pågår implementering och utveckling av systemet där
det även ingår att ta fram en plan för hur kontoret ska kunna jobba mer digitalt och utnyttja de digitala
tjänster som finns. Även ett digitalt närarkiv håller på att utredas för att minska pappersförbrukningen.
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Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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Övriga uppdrag

MILJÖSKYDDSNÄMNDEN HAR FÅTT MEDEL FÖR ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING
KRING INRÄTTANDE AV NYTT NATURRESERVAT, DETTA KOMMER UTREDAS UNDER
ÅRET.
Status
Påbörjad
Kommentar:
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts.
Nu är naturvårdskonsulter ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två områden som är
utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är att få en uppfattning om vilka
värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till samtliga markägare i området runt Ekåsaryd
som berörs av ett eventuellt inrättande av ett nytt naturreservat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning

5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 202 st
leverantörsfakturor har betalats. 10 st kontrollerades och alla stämde enligt de
avtal kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 202 st
ansökningar/anmälningar har inkommit. 10 st kontrollerades. Alla, förutom en, har
fått svar genom mail, brev eller samtal inom tre dagar. En fick svar efter 5 dagar
pga. helg.
5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 267 st beslut
har registrerats. 13 st beslut kontrollerades. Alla beslut skickades inom rätt
intervall.
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5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 322 st delgivningskvitto har expedierats. 16 st delgivningar
kontrollerades. Alla delgivningskvitton har inkommit från rätt person.
5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 7 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor
Antalet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – 6 st RASFF har kommit
in under perioden1

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder.

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för
människors hälsa.
1
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Ekonomi
Sammanfattning
Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett nollresultat. Prognosen för investeringen i ett nytt
ärendehanteringssystem följer budget.
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Delårsbokslut Prognos
2019
2019
helår

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

8 676

5 267

8 316

-360

5 153

114

-15 576
-4
-5 084
-543

-9 002
-5
-2 695
-18

-15 044
-5
-5 211
-587

532
-1
-127
-44

-8 049
-4
-2 940
-405

-953
-1
245
387

Verksamhetens kostnader -21 207

-11 720

-20 847

360

-11 398

-322

-12 531

-6 453

-12 531

0

-6 245

-208

12 531

8 354

12 531

0
0

8 228

126
0

0

1 901

0

0

1 983

-82

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

Årets resultat

Årsprognos och eventuella åtgärder
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat.
Intäkterna förväntas bli 360 tkr lägre än budgeterat. Finansiering av tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare sker genom bidrag från Energimyndigheten vilket
ökar prognosen med 337 tkr. Samtidigt har prognosen för övriga intäkter justerats ner med
754 tkr sedan vårbokslutet på grund av vakanta tjänster.
Personalkostnader förväntas bli 532 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta
tjänster.
Köp av tjänster förväntas bli 65 tkr högre än budgeterat. Flytten av Energi- och
klimatrådgivaren innebär ökade kostnader.
Övriga kostnader förväntas bli 44 tkr högre än budget. Miljökontoret kommer att anlita
personal från Kretsloppsavdelningen, SBK, under hösten.
Fr o m 1 september 2019 har Miljöskyddskontoret en ny organisation. En ny avdelning har
bildats och personal har flyttats från andra förvaltningar. I väntan på beslut i Kommun-
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fullmäktige på fördelning av kommunbidrag så har de ekonomiska konsekvenserna inte
tagits med i prognosen fullt ut.

Förklaring till resultatet
Intäkterna per den 31 augusti är något lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror
framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när
ärendet är avslutat eller när det gått till beslut.
Personalkostnaderna per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta
beror vakanta tjänster.
Köp av tjänst per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Kostnaden för
konsulttjänster kommer senare under året.
Övriga kostnader per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Posten
”befarade kundförluster” finns bland Övriga kostnader. Det är gamla kundfakturor som har
blivit betalda vilket ger en ”minskad kostnad”. Kostnad för kurser förväntas uppstå under
hösten.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är högre 2019 främst på grund av bidrag från Energimyndigheten.
Personalkostnaderna är högre 2019. Fler tjänster, bl a avdelningschef, var vakanta
2018.
Kostnaden för Köp av tjänst är lägre 2019. Detta beror framförallt på lägre kostnader för
gemensamma resurser på Sveagatan.
Övriga kostnader är lägre 2019. Fr o m 2019 ingår posten utdebitering personal här. Det
är en ”minskad kostnad” vilket gör att utfallet blir lägre.
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Investeringar
Budget Delårsbok Prognos
2019
slut 2019 helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Tkr
Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering

Delårsbok Differens
slut 2018 2018/2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
650

Ärendehanteringssystem

170

650

0

0

Anpassningsinvestering

0

0
650

Totalt utgifter

170

0

0
0

650

170

0

170

Prognosen för investeringsutgiften för nytt ärendehanteringssystem följer budget. En viss
osäkerhet råder dock på grund av att slutleverans av systemet ännu inte skett. Det
kommer förhoppningsvis att ske senare i höst. Anledningen till att slutgodkännade inte
kunnat göras är att flera av de krav som kontoret ställde vid upphandlingen inte kunnat
verifieras och därmed inte godkännas.

Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

32

32

31,3

43,1

98%

Administration inkl. chefer

5

5

4,3

48,0

85%

Miljöskyddsinspektör m.fl.

27

27

27,0

42,1

100%

Miljöskydd
AID-struktur



Antal
Antal
personer anställningar

Antal
årsarbetare

Har antalet årsarbetare förändrats (helhet samt per AID-kod)? Kommentar utfallet
och orsak/förklaring till förändring.

Antalet årsarbetare har förändrats under året då chefstjänsterna nu är fulltaliga, tre
tjänster har flyttats från andra förvaltningar och inspektörsvakanser är tillsatta. Endast två
tjänster är på deltid, övriga erbjuds heltid. Medelåldern har höjts något under året då vi
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lyckats rekryterat in fler erfarna medarbetare.
Andel timavlönade


Kommentera om det finns något att uppmärksamma i förhållandet andel timlön,
fyllnad och övertid gentemot andelen tillsvidareanställda.

Miljöskyddskontoret har inte haft någon timanställd medarbetare under perioden.
Personalomsättning




Hur ser personalomsättningen ut jämfört med tidigare år? Har det skett
förändringar i antalet medarbetare som avslutar sin tjänst och uppgivna
anledningar till detta.
Kan nämnden rekrytera personal med tillräcklig kompetens till samtliga tjänster.
Om inte, vilka insatser har gjorts gentemot dessa yrkeskategorier?

Personalomsättningen har varit låg under första halvåret, endast en medarbetare (4%) har
valt att gå till annan kommun. Första halvåret 2018 var personalomsättningen drygt 8 %
för att året dessförinnan var den 11% för motsvarande period.
Vi har lyckats väl i vår rekrytering även om urvalet har varit mindre. Miljöskyddskontoret
har ett gott rykte hos arbetssökande som vi uppfattat återkopplingen vi får i
rekryteringsprocessen.
Kompetensutveckling



Vilka insatser har gjorts för att kompetensutveckla och behålla befintlig personal?
Vilka målgrupper har insatserna riktats mot och vilka effekter har det gett eller
förväntas ge?

De två avdelningarna har under året haft olika förutsättningar då en ordinarie chef tillträtt i
våras. Tidigare satta kompetensutvecklingsplaner har dock fullföljts under våren.
Miljöskyddskontoret
har
nu
börjat
använda
de
gemensamt
framtagna
Medarbetaröverenskommelsen med medarbetarna, som på ett konkret sätt tydliggör
individuella mål kopplat till verksamhetens mål och de kompetenser som då behöver
utvecklas. Kompetsnutveklingen säkerställs genom dessa överenskommelser på
individnivå.
En stor del av kompetensutvecklingen sker även internt genom info på APT, samsyn etc.

Arbetsmiljö
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteter i syfte att uppnå förvaltningens
arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka
effekter förväntar man sig av aktiviteterna.
Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att
arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att öka kunskapen om
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varandras områden och skapa en positiv arbetsmiljö. För tredje året i rad arrangeras t ex.
en halvdag där hela förvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Där vi
under lättsammare former umgås i syfte att lära känna varandra och våra verksamheter
bättre. Allt i andan av Förenkla helt enkelt.
Förvaltningschef och avdelningschefer påbörjar frukostinformation en gång i månad efter
nämnd där hela förvaltingen får information och kan diskutera aktuella frågor.

Arbetsskador och tillbud



Vilka är de vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden?
Beskriv viktigare genomförda åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018, jan-aug

2019, jan - aug

Differens 2018-2019

Tillbud

0

3

+3

Arbetsskador

0

1

+1

De anmälningar som skett har utretts av chef tillsammans med skyddsombud och
medarbetare. Två falltillbud, båda i kontorsmiljö. Det tredje tillbudet handlar om kraftig lukt
inomhus i samband med asfaltering utanför kontoret. En arbetsskada är anmäld som
gäller lyfthjälpmedel vid lyft av brunnslock. Ingen anmälan har föranlett sjukskrivning.

23

Sjukfrånvaro 2
Notera: Om nämnden har antagit ett åtagande med koppling till indikatorn ”Sjukfrånvaron
ska minska” följs detta upp under åtagandedelen behöver inte det följas upp även här.
Beakta dock att redovisningen (frågeställningar och tabell) som önskas i detta avsnitt om
sjukfrånvaro återfinns under rubriken Åtaganden och nyckeltal.






Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
Beskriv vilka orsaker som finns till resultatet om sjukfrånvaro.
Behöver någon/några yrkesgrupper uppmärksammas utifrån sjuktalen?
Finns skillnader i kön eller ålder avseende sjukfrånvaro?
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda åtgärderna under perioden för att
förebygga eller åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår.

Tabell, sjukfrånvaro i %
Miljöskyddskontoret

2018 jan-jun

2019 jan-jun

Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,2 %

15-59 dagar

3,2 %

3%

-0,2

> 60 dagar

4,3 %

0,5 %

-3,8

Kvinnor

4,2 %

2%

-2,4

Män

11,6 %

0,5 %

-11,1

Totalt

7,5 %

3,5 %

-4

3

%

-0,2

Sjukfrånvaron har sjunkit men utfallet påverkas i hög grad om en enstaka anställd blir
långtidssjukskriven t ex då Miljöskyddskontoret är en liten förvaltning.
Ett aktivt arbete sker både vad gäller långsiktig rehabilitering samt uppföljning av
korttidsfrånvaro. Då det ligger inom områden där arbetsgivaren kan vidta åtgärder gör det
aktivt och vid behov kopplas företagshälsovården in.
Ingen specifik yrkesgrupp sticker ut i statistiken vad gäller sjukfrånvaron. Att dyka djupare
ner i statistiken när det gäller kön och ålder kan inte göras här då det skulle bli
individanknutet. Frågan hanteras av respektive chef.
Miljöskyddskontoret arbetar aktivt efter rutinen Från Frisk till Frisk.

2

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Inlämning
Förvaltningens
förslag
mailas
senast
den
9
september
kl
12
till
konrad.fredh@alingsas.se,
lisa.forsaeus@alingsas.se,
jenny.rydqvist@alingsas.se.
Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS Platina direkt efter nämndbeslut,
dock senast 24 september.
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