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DRIFTSREDOVISNING

Intäkter

Bokslut
2019
3 916

Kostnader

-10 266

-10 823*

-11 720

-12 507

Driftnetto

-6 349

-6 395

-6 465

-7 574

(tkr)

Budgetavvikelse

4 249

Bokslut
2018
5 255

Bokslut
2017
4 933

Budget 2019

225

* Budget för alkoholtillstånd tillförts from 1/6 2019.

Årets händelser
Ny tobakslagstiftning trädde i kraft 1 juli. Verksamheten har god kapacitet att leva upp till lagen då
taxor, rutiner och resurstilldelning för att verkställa tillsyn redan är etablerade.
Ansvaret för alkoholtillsyn har flyttats från Socialnämnden till Miljö- och byggnadsnämnden.

Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
I syfte att ha god miljö, biologisk mångfald, ingen övergödning och ett fungerande kretslopp
har nämnden valt ut följande delområden.
Nämndens mål

Uppföljning

Aktiviteter för att
nå målet

Måluppfyllels
e

Kommentar

Antal Enskilda
avlopp. 150
fastigheter ska
årligen ingå i
tillsynsarbetet.

Räknar antalet
fastigheter som
ingår i
tillsynsarbetet.

Tillsyn sker utifrån
tillsynsplaneringen
.

Målet är inte
uppfyllt.

Antal inspektioner
inom
livsmedelsområdet

Antal
inspektioner
och revisioner

Kontinuerlig
uppföljning av
antalet.

Målet är
uppfyllt.

Antal förbud: 8
st
Antal
ansökningar: 33
st
Antal
inventerade
fastigheter: 95
st
Antal
inspektioner:
172 st
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ska vara 150 stycken
årligen
Antal inspektioner
inom miljöområdet
ska vara 80 stycken
årligen
Antalet inspektioner
inom
hälsoskyddsområde
t ska vara 55 stycken
årligen

Antalet
tillsynsbesök inom
byggområdet ska
vara 100 %.

enligt
livsmedelslage
n
Antal
inspektioner
enligt
miljöbalken
Inspektioner
enligt
miljöbalken,
lagen om
receptfria
läkemedel,
tobakslagen
samt lagen om
rökfria miljöer
Kontinuerlig
uppföljning av
antalet

Kontinuerlig
uppföljning av
antalet.

Målet är
uppfyllt.

Antal
inspektioner:
90 st

Kontinuerlig
uppföljning av
antalet.

Målet är
uppfyllt.

Antal
inspektioner:
55 st

Kontinuerlig
uppföljning av
antalet.

Målet är
uppfyllt.

Antal
tillsynsbesök:C
a 200.

Tillgängliga och professionella

I syfte att ge god service till kommunmedborgarna och leva upp till lagstifning har nämnden
tagit fram nedanstående mål.
Nämndens mål

Uppföljnin
g

Aktiviteter Måluppfyllels
för att nå
e
målet

Kommentar

Tiden för att handlägga
ett bygglov ska uppgå till
mindre än 8 veckor.

Handläggnin
g av
inkomna
bygglov.
Handläggnin
g av
inkomna
BABärenden.

Framtagand
e av nya
rutiner.

Målet är
uppfyllt.

Framtagand
e av nya
rutiner.

Målet är
uppfyllt.

Genomsnittlig
handläggningstid
är 10
kalenderdagar
Handläggningstid
en är mindre än 2
veckor.

Tiden för att handlägga
ett icke bygglovspliktigt
BAB
(bostadsanpassningsbidra
g)-ärende ska understiga 2
veckor.

Innovativa och ansvarsfulla
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Nämndens
mål

Uppföljning

Aktiviteter för
att nå målet

Målupp
fyllelse

Kommentar

En
behovsutrednin
g med
ekonomiska
konsekvenser.
Alla på sektorn
ska deltaga i
arbetet med
utredningen.
Viktigt att
processen är
medvetandegör
ande och
inkluderande.

Heldagsaktivit
et med
samtliga
medarbetare
för att ta fram
utredningen
och diskutera
arbetsformer
mm. Om
möjligt tas
sektorns
ekonom med
på
diskussionen

Utredningen
beslutas på
nämnden.

Målet är
inte
uppfyllt.

Med anledning av en
kommande
organisationsförändring,
kommer utredningen inte
att göras.

Långsiktig hållbar ekonomi
Nämndens mål

Uppföljning

Aktiviteter för
att nå målet

Målupp
fyllelse

Kommentar

Budget ska
kopplas till
behovsutredning
en.

Kontroll att
budgeten
täcker
behovet enligt
behovsutredni
ngen

Behovsutredning
tas fram under
hösten. Resultatet
kontrolleras mot
budgeten.

Målet är
uppfyllt

All tillsyn är
tidsberäknad och ryms
inom angiven budget

Ekonomi
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar ett överskott på 225 tkr totalt för verksamheterna.
Underskott redovisas av nämnd- och styrelseverksamheten på 105 tkr och av
bostadsanpassningarna på 555 tkr. Kostnaderna för sammanträden och arvoden har varit högre än
budgeterat efter budgetreduceringar som inte slagit igenom. Kostnaderna av bidrag för
bostadsanpassningar har likt tidigare år blivit högre än budgeterat. Underskottet är dock lägre än
tidigare på grund av färre ärenden samt att vi inte längre beviljar bidrag för garage till permobiler.
Överskott redovisas av verskamheterna bygg, miljö och hälsoskydd. Överskottet beror bland annat
på personalomsättning som påverkat både intäkterna och kostnaderna eftersom färre ärenden och
inspektioner genomförts än budgeterat och att den nya taxan infördes i april istället för i januari
vilket var budgeterat. Nytt ärendehanteringssytem har införts under hösten och alkoholtillstånden
har övertagits från social sektor vilket utförts av befintlig personal. Byggverksamheten redovisar
överkott på 603 tkr och Miljö- och hälsoskyddsverksamheten på 282 tkr.
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Framtid
Kommunfullmäktige har beslutat att Miljö- och byggnadsnämnden får ett förändrat uppdrag som
begränsar sig till ansvar för den myndighetsutövning nämnden bedriver.
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