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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
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts. Nästa steg är att
inventera de för inrättande av nytt naturreservat utpekade områden. Syftet med
inventeringen är att få en uppfattning om vilka värden som finns i dag. Brev om
inventeringen kommer att gå ut till samtliga markägare som berörs av ett eventuellt
inrättande av ett nytt naturreservat.
En förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp har startats upp under våren 2019. Hittills
har två möten hållits, och under dessa har gruppen identifierat behovet av att ta fram en
grönplan som beskriver tätortens grönytor och behovet av att bevara och utveckla
grönstrukturer. Det har även förts en dialog kring medborgardialogträff och vad dialogen
ska handla om.
Vattensamordningsgruppen har haft två möten hittills under 2019. Gruppen är något
modifierad sedan föregående år, med några nya deltagare, bl.a. har en
exploateringsingenjör tillkommit vilket är positivt. Gruppen har diskuterat behovet av en
klimatanpassningsstrategi, vad den bör syfta till och vem/vilka som eventuellt skulle kunna
vara ansvarig för olika delar i en sådan plan. Det förs en dialog över förvaltningsgränserna
gällande vattenprovtagningar och olika projekt, men också gällande framtagning av olika
strategier och planer och hur dessa kopplas till varandra eller skiljer sig ifrån varandra.
Energi- och klimatrådgivning
Under Framtidsveckan 2019 deltog Alingsås kommuns Energi- och klimatrådgivning vid
tre arrangemang. Det var vid en föreläsning för verkstadsföretag med rubriken ”Tryckluft –
Till vilket pris?” Företagare fick information om hur de kan spara stora mängder energi och
pengar genom att ta tryckluft på större allvar. I samarbete med BRF Snickaren i Alingsås
ordnades ett studiebesök om solenergi för bostadsrättsföreningar och ett öppet hus för
privatpersoner om solceller hölls i biblioteket.
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Livsmedel
Under årets första tertial har bland annat butiker, pizzerior, gatukök, hemkunskap
mottagningskök, tillagningskök och restauranger besökts. Av de 161 planerade
livsmedelskontrollerna har 119 genomförts (74%). Under tertialet har 7 extra offentliga
kontroller genomförts. 17 nya verksamheter har registrerats.
Fokusområden har bland annat varit innehåll av/kunskap om allergener, spårbarhet,
rengöring och material i kontakt med livsmedel. Generellt sett kan sägas att fokusområde
innehåll av/kunskap om allergener är viktig. Här har vi stött på, vid flertal tillfällen, att det
inte är helt självklart att svara rätt på vad maten innehåller även om många
verksamhetsutövare är duktiga. Gällande spårbarhet är det vanligt förekommande att de
får skicka in följesedlar i efterhand då de inte har de på plats i verksamheten, och det har
funnits produkter som inte går att knyta an till någon följesedel. Material i kontakt med
livsmedel är ett område som är svårt att r. Vi har hållit oss på en basnivå och inte ställt
alltför höga orimliga krav på de mindre verksamheterna.
Två inspektörer deltog vid den nordiska tillsynskonferensen i Malmö.
Livsmedelsinspektörer har också deltagit vid länsmöte och GR:s livsmedelsnätverk samt
varit på studiebesök vid vattenverk i Lerums kommun.
Hälsoskydd
Hälsateamet har under tertialet genomfört tillsyn av flertalet förskolor och skolor i
kommunen. Tillsynsprojektet för förskolor är inriktad på barnens fysiska miljö. Tillsynen av
skolor är under våren inriktad på uppföljning av förra årets tillsyn. Ett nytt tillsynsprojekt för
skolor är planerat inför hösten 2019. Hälsateamet har också genomfört tillsyn av
fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll.
Målet för tillsynen av fastighetsägare är att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare.
Arbetet med radon pågår och granskning av de begärda mätrapporterna sker kontinuerligt
med att de inkommer. Planeringen av tillsynen kring nagelvård är påbörjad.
Hälsateamet bedriver en mer aktiv strandskyddstillsyn där vi följer upp fjolårens
inventeringsinsats kring Sävelången. Ett regionalt strandskyddstillsynsprojekt planeras
och genomförs under året.
Projektet Naturminnen är också planerad och påbörjad. Syftet med projektet är att lämna
förslag till beslut för inrättande av fem nya naturminnen.
Hälsateamet arbetar också aktivt med inkommande klagomål.
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Miljöskydd
Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har påbörjats, i samband med
tillsynen fortsätter handläggarna att uppdatera registret för U-objekt, detta för att få en mer
komplett bild av vilka verksamheter som finns i kommunen.
Handläggare från miljöskyddsteamet har också varit delaktiga i det uppströmsarbete som
VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som har löpt på under
2018 och nu även under 2019.
Flera handläggare är också delaktiga i införandet av vårt nya ärendehanteringssystem.
Processen är i gång och en grupp har bildats som tittar på olika delar bland annat mallar.
Under våren har miljöskyddsteamet genomfört inspektioner, detta som en del i ett
nationellt projekt med kemikalieinspektionen. Projektets fokus är information om farliga
ämnen i varor. Miljöskyddskontoret kontrollerar biocidbehandlade varor och information
om ämnen på kandidatförteckningen. Syftet med inspektionerna är att öka företagens
medvetenhet om de regler som finns rörande information om farliga ämnen i varor.
Information om farliga ämnen i varor är viktigt för att konsumenter ska kunna göra
medvetna val när de handlar.
Enskilda avlopp
Tillsynen av enskilda avlopp har kommit igång. Under våren har miljöskyddskontoret haft
två informationsträffar för kommuninvånare där kontoret berättat att tillsyn kommer att
genomföras.

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
Delvis 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.
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. Detta var mycket givande både för kontoret och
praktikanten.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal praktikanter

1

1

2

5

6

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
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Ett nytt tillsynsprojekt för skolor är planerat inför hösten 2019. Hälsateamet har också genomfört tillsyn av
fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av
fastighetsägare är att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal tillsynsinsatser

9

16

7

2018

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
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Aktiviteter som genomförts under perioden för att påverka arbetsmiljön positivt är ett par halvdagar med
temat återkoppling/feedback samt hur möten blir meningsfulla. En dialogövning runt hur vi blir bättre på att
hålla isär arbete och fritid har också genomförts.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal insatser för god
arbetsmiljö

3

5

8

2018

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.

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har påbörjat arbetet med att se över frågan och kommer fortsätta med detta under
hösten.

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Under våren har Miljöskyddskontoret lagt mycket tid på att implementera ärendehanteringssystemet vilket
gjort att tid inte funnits för att söka externa 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:
Detta arbete ska påbörjas under hösten.
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
Delvis uppfyllt
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Kommentar:
Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där administration
och ekonomi organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret.
En obemannad reception med bokningsterminalen Svea är färdigställd.
Implementering av Förenkla helt enkelt.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

11

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH
I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Delvis uppfyllt.
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har ännu inte hittat projekt där det i år är lämpligt att använda sig av
medborgardialog. Däremot 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.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

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.
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. Nästa steg är att inventera de för
inrättande av nytt naturreservat utpekade områden. Syftet med inventeringen är att få en uppfattning om
vilka värden som finns i dag. Brev om inventeringen kommer att gå ut till samtliga markägare 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 acceptabel anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning



5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 98 st
leverantörsfakturor har betalats. 5 st kontrollerades och alla stämde enligt de avtal
kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 105 st
ansökningar/anmälningar har inkommit. 5 st kontrollerades. Alla har fått svar
genom mail, brev eller samtal inom tre dagar.



5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 201 st beslut
har registrerats. 10 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 – 201 st beslut har registrerats. 10 st beslut kontrollerades. Alla
delgivningskvitton har kommit in från rätt person.

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder.
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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 Vårbokslut
2019
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

8 676

2 318

9 029

353

2202

116

-15 576
-4
-5 084
-543

-4 655
-4
-1 403
99

-15 802
-4
-5 208
-546

-226
0
-124
-3

-4356
-4
-1509
-170

Verksamhetens kostnader -21 207

-5 963

-21 560

-353

-6 039

-299
0
106
269
0
76

Verksamhetens
nettokostnader

-12 531

-3 645

-12 531

0

-3 837

192

Kommunbidrag

12 531

4 177

12 531

0
0

4114

63
0

0

532

0

0

277

255

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Årets resultat

Årsprognos och eventuella åtgärder
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2019.
Intäkterna förväntas bli 353 tkr högre än budgeterat på grund av att tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare under året har flyttat till Miljöskyddsnämnden från
Kommunstyrelsen. Finansiering av tjänsten sker genom bidrag av Energimyndigheten.
Personalkostnader förväntas bli 226 tkr högre än budgeterat på grund av bl a flytt av
personal (se intäkter) och inrättande av ny tjänst.
Köp av tjänster beräknas bli 124 tkr högre än budgeterat. Flytten av Energi- och
klimatrådgivaren innebär ökade kostnader. Kostnaden för gemensamma resurser, som
numera ingår i den här posten, beräknas bli ca 67 tkr högre än budget.
Övriga kostnader följer budget.
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Förklaring till resultatet
Intäkterna per den 30 april är 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 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta
beror vakanta tjänster.
Köp av tjänst per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Kostnaden för
konsulttjänster kommer senare under året.
Övriga kostnader per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Fr om 2019
ingår posten utdebitering personal här som är en ”minskad kostnad”, vilket ger ett lägre
utfall.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är högre 2019 främst på grund av bidrag från Energimyndigheten.
Personalkostnaderna är högre 2019 på grund av flytt av personal till
miljöskyddskontoret.
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.

Investeringar
Tkr

Budget
2019

Vårbokslut Prognos
2019
helår

Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering
Ärendehanteringssystem

Avvikelse
Vårbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
650

0

650

0

0

0

Anpassningsinvestering

0

0
0

Totalt utgifter

0
0

650

0

650

0

Investeringsutgiften för nytt ärendehanteringssystem förväntas blir enligt budget.
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0

Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Antal personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

28

28

27,5

43,6

98%

Administration

4

4

3,5

50,0

88%

Teknikarbete

24

24

24,0

42,6

100%

2019, jan-apr
Summa/snitt

Antalet årsarbetare har ökat med två stycken då tjänster flyttats från andra förvaltningar till
Miljöskyddskontoret, det rör sig om Miljöingenjör och Energirådgivare under denna period.
Under denna period har ingen rekrytering skett, de senast anställda har introducerats väl i
sina arbetsuppgifter och kontorets verksamhet.
Den nya mallen för Medarbetaröverenskommelse används nu i samtalen som hålls mellan
medarbetare och chef. Där framkommer vad den enskilde individen behöver utveckla för
att höja sin kompetens samt dennes del i nämndens mål och åtaganden för året. Med
tydlig koppling mellan enskilda medarbetares mål till nämndens, ges en tydlighet i rollen
för var och en vilket förväntas ge positiv effekt.
Andel timavlönade
Ej aktuellt för Miljöskyddskontoret.
Andel delade turer
Det finns inga delade turer inom Miljöskyddskontoret.

Arbetsmiljö
Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att
arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att skapa en positiv
arbetsmiljö.
Se även åtagande 4 för genomförda aktiviteter.

Arbetsskador och tillbud
Antalet anmälningar har ökat något vilket är positivt i sig, båda anmälningarna har med
händelser på kontoret att göra. Ett fall i trappan och en stark lukt inomhus som kom utifrån.
Inga händelser förknippat med besök hos verksamhetsutövare har inkommit. De
anmälningar som inkommit har åtgärdats i enlighet med fastslagen rutin.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
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Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

0

1

+1

Arbetsskador

0

1

+1

Sjukfrånvaro1
Sjukfrånvaro tom april innebär vissa eftersläpningar och ett korrekt resultat tom april kan
påvisas först i slutet av maj.
Sjukfrånvaron har sjunkit något vilket främst är relaterat till enstaka personer. Då kontoret
har så pass få anställda blir procenttalen på mindre grupper väldigt högt. Under 2019 har
vi inte längre någon långtidssjukskriven medarbetare vilket är den stora förändringen.
Cheferna följer rutinen Från frisk till frisk i syfte att tidigt fånga upp om arbetsgivaren kan
göra eventuella anpassningar för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete alternativt ej
insjukna igen.

Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,4

3,8

+0,2

1-59 dagar

0

3,9

+3,9

> 60 dagar

4,3

1

-3,3

< 29 år

3,8

2,3

-1,5

30-39 år

3,1

5

+1,9

40-49 år

3,9

3,1

-0,8

50-55 år

4,1

23,9

+19,8

24,9

4,8

-20,1

> 56 år

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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