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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun 
En kommun där det är bra att bo och verka 
En kommun där livskvalitet står i fokus 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

 

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. 
Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 
• Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 
kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 
• Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 
tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska 
få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med 
tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande 
utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Övergripande styrning  

Miljönämnden ansvarar för kommunens livsmedelskontroll och för kommunens prövnings- och 
tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, naturvårdsområdet, samt inom området 
för alkohol, tobak, tobaksliknande produkter och receptfria läkemedel. Nämndens verksamhet 
styrs till övervägande del av lagstiftning, nationella dokument och mål men även lokala 
dokument och mål. 
 
Lagstiftning 
De lagar som främst styr nämndens arbete är Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen, 
Lagen om tobak och liknande produkter, Lag om receptfria läkemedel, Smittskyddslagen, samt 
Strålskyddslagen. Inom ansvarsområdet ingår även kontroll att följande lagar efterlevs: Lagen 
om sprängämnesprekursorer, Lagen om foder och animaliska biprodukter, Lagen om 
gaturenhållning och skyltning, vad avser tillsyn av renhållningen enligt 3 §, samt Lagen om 
skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, s.k. pumplagen.  
 
Nämndens arbete måste även förhålla sig till EU-lagstiftning, förordningar och föreskrifter 
kopplade till de ovan nämnda lagarna, samt till Kommunallagen, Förvaltningslagen, Viteslagen, 
Offentlighets- och sekretesslagen och Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data 
Protection Regulation). 
 
Nationella dokument och mål 
Riksdagen har fastställt nationella miljökvalitetsmål. De ska vara vägledande för hur de 
allmänna bestämmelserna i Miljöbalken ska tolkas. Tillsammans med de globala 
hållbarhetsmålen (Agenda 2030), generationsmålet och etappmålen ska de vara styrande och 
vägledande för miljöarbetet i Sverige. Miljönämndens tillsyn ska dessutom bidra till att 
Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens mål uppnås samt till att miljökvalitetsnormerna 
uppfylls.  
 
Lokala dokument och mål 
Som stöd i miljömålsarbetet och som komplement till de nationella miljömålen och etappmålen 
finns regionala tilläggsmål som lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver 
ytterligare insatser. Miljönämndens arbete styrs även av Marks kommuns vision, övergripande 
kommungemensamma mål och styrdokument samt miljönämndens reglemente, nämndmål 
och de riktlinjer som nämnden antagit till stöd för verksamheten (se nedan). 
 
Viktiga beslut och riktlinjer 
Följande riktlinjer och beslut har antagits till stöd för verksamheten. 

• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KF § 133/2000 
• Hantering av totalbefrielse från kommunal sophämtning, MN § 89/2000 
• Riktlinjer för personuppgiftshantering, KS § 92/2019 
• Hantering av klagomål rörande vilda djur, MN § 84/2021 
• Urvalskriterier för tillsyn över enskilda avlopp, MN § 67/2009 
• Riktlinjer för enskilt avlopp i omvandlingsområden, MN § 9/2011 
• Normal respektive hög skyddsnivå för enskilda avlopp, MN § 24/2013 
• Riktlinjer för slamdispenser, MN § 50/2011 
• Riktlinjer för oljeavskiljare, MN § 32/2020 
• Riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder, MN § 23/2015 
• Riktlinjer för utformning av drivmedelsanläggningar, MN § 7/2019 
• Riktlinjer för alkoholservering, SN § 53/2019 
• Riktlinjer för försäljning och tillsyn enligt Tobakslagen, SN § 143/2019 

 
Behov 
Enligt krav i miljötillsynsförordningen SFS 2011:13 ska varje operativ tillsynsmyndighet 
upprätta en behovsutredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde samt 
ett register över tillsynsobjekt som fordrar återkommande tillsyn. Tillsynsmyndigheten ska 
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avsätta de resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn och även ha personal 
med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. 
 
Budget och strategiska dokument 
Enligt kommunledningens instruktioner ska ett budgetförslag lämnas som ryms inom 
fastslagen ram. Om inte de fastställda behoven kan tillgodoses inom befintlig ram vill nämnden 
att förvaltningen även tar fram ett budgetförslag inklusive en bemanning som motsvarar 
resursbehovet i behovsutredningen. 
 
Nämnden ska sedan värdera, prioritera samt lägga en budget och bemanning utifrån vad som 
politiskt bedöms motsvara tillräcklig grad. I nämndplanen sker en politisk prioritering av 
verksamheten utifrån de resurser som miljönämnden har till förfogande. Utifrån 
behovsutredning, budget och nämndplan samt tillsynsregistret arbetas sedan fram en 
tillsynsplan och kontrollplan. 
 
Uppföljning 
Nämndplanen ska förverkligas genom ett strukturerat och målstyrt arbete för kvalitetssäkring 
av verksamheter med uppföljning och rapportering varje kvartal. Kontroll- och tillsynsplaner 
ska följas och säkerställa att målen uppnås. Arbetet utvärderas årligen. Nyckeltal redovisas till 
nämnd i samband med delårsrapport och årsredovisning. Kritiska arbetsmoment kontrolleras 
enligt internkontrollplanen. 

2.2 Verksamhetsidé 

Miljönämnden ska som tillsynsmyndighet och pådrivare arbeta med frågor som rör skydd av 
människors hälsa, miljö och natur.  

Miljönämnden ska vara en effektiv myndighet samtidigt som vi ska bemöta andra som vi själva 
vill bli bemötta.  

Miljönämndens tillsyn syftar till att begränsa miljöpåverkan på luft, mark och vatten från 
kommunal/offentlig verksamhet, företag och hushåll samt minska risken för störningar för 
omgivningen i form av buller och lukt. 

Miljönämnden strävar efter att uppnå ett giftfritt samhälle. Detta innebär att förekomsten av 
ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa 
och den biologiska mångfalden. 

Nämndens verksamhet ska grundas i en insikt om den negativa påverkan på klimatet, som 
äger rum och som är en global utmaning, vilken kräver ett klimatsmart agerande. 

Marks kommun ska sträva efter att bli ett nationellt föredöme i miljö-, klimat- och 
hälsoskyddsarbete. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

2.3 Agenda 2030 

Miljönämndens arbete med Agenda 2030 utgår från nämndens ordinarie verksamhetsarbete. 
Utifrån nämndens grunduppdrag inom områden såsom naturvård, livsmedelskontroll, miljö- 
och hälsoskyddstillsyn, alkohol- och tobakstillsyn samt deltagande i olika samhällsprocesser 
bidrar verksamheten på olika sätt till Agenda 2030-arbetet i kommunen. Framförallt bidrar 
miljönämndens verksamhet till mål 6: Rent vatten och sanitet för alla; samt till mål 15: 
Ekosystem och biologisk mångfald. 

Vad gäller mål 6 så bidrar nämndens arbete med bland annat dricksvattenkontroll, våtmarker 
samt tillsyn av enskilda avlopp, miljöfarliga verksamheter och förorenade områden till att 
förbättra vattenkvaliteten samt till att minska föroreningar och övergödning i kommunens 
vattenförekomster. I tillsynen lägger nämnden särskild prioritet på de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god 
kemisk status. 

Till mål 15 bidrar miljönämndens verksamhet bland annat genom arbetet med att säkerställa 
skydd och vård av värdefulla naturmiljöer, genom att ta fram specifika åtgärder för hotade 
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arter som behöver särskild hjälp, genom åtgärder mot invasiva främmande arter, genom att 
verka för att få in den biologiska mångfalden tydligare i hela samhällsplaneringsprocessen, 
samt genom att stötta och uppmuntra det lokala engagemanget kring naturvård i kommunen. 

2.4 Värdegrund för bemötande 

Marks kommuns värdegrund bygger på en tillsammanskultur med tre värdeord som visar på 
vilket sätt kommunens alla olika verksamheter med samtliga anställda har att verka för i sitt 
dagliga arbete. Det är ett stort, målmedvetet och hållbart arbete som behöver till, där det är 
mycket viktigt med en anpassad implementering som passar för varje kommunal verksamhet. 
Arbetet med detta kommer att bedrivas löpande under nämndplaneperioden. I Marks kommun 
ska vi utifrån de antagna värdeorden vara engagerade, omtänksamma och utvecklande. Vi har 
att bryta ned vad de tre värdeorden innebär för vår verksamhet inom miljöenheten och se hur 
vi bedriver verksamheten idag med fokus på vad vi kan behöva förbättra. Sedan behöver vi 
där behov finns gå från ord till handling; dvs. verksamhetsutveckling. Till vår hjälp i arbetet 
har vi framtaget stödmaterial för implementering av värdegrund i Marks kommun. 

Miljönämnden är en kompetent partner i formandet av framtiden för Marks kommun. 
Miljönämnden vill göra det lätt för kommuninvånare och verksamhetsutövare att göra rätt. De 
ska få förklaring till varför vi genomför tillsyn och ställer krav. All kommunikation ska vara lätt 
att förstå. 

När vi utför vårt uppdrag är vi lyhörda, tydliga och effektiva. Genom att lyssna och ha en 
respektfull dialog kan vi skapa en god relation med våra kommuninvånare och 
verksamhetsutövare.  

Alla beslut innehåller en motivering. Vid föranmälda inspektioner ges möjlighet att närvara vid 
besöken. Alla kontakter ska ske med ömsesidig respekt. Det ger oss möjligheter att sätta rätt 
förväntningar, tydliggöra vårt uppdrag och använda resurserna på ett effektivt sätt. Årligen 
följer nämnden upp hur de vi besökt upplever att uppdraget utförts. Nämnden vill arbeta i en 
god relation till kommunens företag utifrån den inriktning som anges inledningsvis. 
Tillgänglighet, bemötande och effektivitet kvarstår som de viktigaste frågorna för 
miljönämnden att arbeta vidare med. Nämndens rådgivande roll och funktion ska förstärkas 
för att kommuninvånare och verksamhetsutövare ska få stöd kring ett korrekt handhavande 
och förebygga för framtida handläggning.  

Nämndens serviceåtagande är att ge en återkoppling inom en vecka efter inlämnat ärende. 
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3 Nämndens grunduppdrag 
Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och 
styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt 
lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag 
genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. 
Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 
grunduppdraget. 

3.1 Beskrivning av grunduppdrag 

Miljönämnden har fyra grunduppdrag som innefattar livsmedelskontroll och prövnings- och 
tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, naturvårdsområdet, samt inom området 
för alkohol, tobak, tobaksliknande produkter och receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige 
uppdrar till miljönämnden att bedriva och ansvara för dessa områden. 

Livsmedelskontroll 

Miljönämnden ska 
• fullgöra kommunens myndighetsutövning avseendekontroll inom livsmedelsområdet. 
• ansvara för rådgivning inom livsmedelsområdet och frågor gällande enskilt 

dricksvatten. 

Tillsynsarbetet ska säkerställa att maten som tillverkas, bereds och saluhålls i kommunen är 
säker och att redligheten i handeln är god 

Miljötillsyn och enskilda avlopp 

Miljönämnden ska 
• fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn inom 

miljöskydd och enskilda avlopp 
• ansvara för rådgivning inom miljöskyddsområdet och enskilda avlopp 
• utgöra kommunens expertorgan i miljöfrågor som inte rör myndighetsutövning, 

exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. 

Tillsynen syftar till att begränsa miljöpåverkan på luft, mark och vatten från företag och 
hushåll samt minska risken för störningar för omgivningen i form av buller och lukt. 
Tillsynsarbetet ska i första hand förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. 

Hälsoskyddstillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Miljönämnden ska 
• fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn inom 

hälsoskyddsområdet samt inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
• ansvara för rådgivning inom hälsoskyddsområdet samt inom området för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel. 
• utgöra kommunens expertorgan i hälsoskyddsfrågor som inte rör myndighetsutövning, 

exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. 

Tillsynsarbetet syftar till att förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. 

Naturvård 

Miljönämnden ska 

• utgöra lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller 
naturvårdsfrågor (exklusive strandskydd). 

• utgöra kommunens expertorgan i naturvårdsfrågor som inte rör myndighetsutövning. 
• samordna kommunens naturvårdsarbete och initiera/föreslå naturvårdsåtgärder som 

främjar biologisk mångfald och allmänhetens naturupplevelser. 

Tillsynen syftar till att bevara den biologiska mångfalden. 
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3.2 Prioriteringar och nivå för uppfyllnad 

Den tilldelade budgetramen för den kommande perioden räcker inte till för att tillgodose det 
totala fastställda behovet för miljönämndens hela ansvarsområde. Detta medför att 
miljönämnden för 2022–2023 behöver avgränsa tillsynen. Nämnden har för perioden lagt en 
budget och personalbemanningsplan utifrån vad som politiskt bedöms motsvara behoven i 
tillräcklig grad. Prioriterade områden beskrivs per verksamhet nedan.  

Utifrån beslutad nämndplan och budget fastställer nämnden verksamhetsplaner (tillsynsplan 
och kontrollplan) som visar på förvaltningens strategier och innehåller de aktiviteter och 
åtgärder som skall utföras under kommande år. Bedömningen av huruvida nämnden har 
uppfyllt sina grunduppdrag baseras på hur väl verksamheten verkställer dessa planer. 
Verkställs planerna fullt ut så har nämndens grunduppdrag uppfyllts helt. Till stöd för 
bedömningen har ett antal följetal för måluppfyllelse under 2022 tagits fram. Dessa redovisas i 
kommande stycken.  

Observera att endast vissa av aktiviteterna i verksamhetsplanerna har lyfts fram som följetal i 
nämndplanen. I bedömningen om grunduppdragen är uppfyllda ingår dock en uppföljning av 
samtliga aktiviteter i verksamhetsplanerna, även de som inte lyfts fram som följetal.   

3.2 1 Övergripande prioriteringar och uppdrag 

Gemensamt för i stort sett samtliga verksamhetsområden är att prioritet behöver läggas på att 
de tillsynsaktiviteter som ingår i den nya nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022–
2024, och som faller inom miljönämndens ansvarsområde, inkorporeras i kommande 
tillsynsplanering och behovsutredning. 

För att bidra till det kommungemensamma målet Bästa barnkommun kommer samtliga 
verksamhetsområden i sin tillsyn lägga särskild prioritet på de objekt vars verksamhet kan 
medföra påverkan på barn.  

Utöver detta behöver prioritet läggas på en rad åtgärder som bidrar till att uppnå det 
kommungemensamma målet Bästa företagskommun. En av dessa är att samtliga 
verksamhetsområden under 2022 kommer att delta i SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt, 
vilket är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Miljöenheten 
kommer även medverka i de regelbundna frukostmöten förvaltningen infört för att stärka 
dialogen med medborgare och verksamhetsutövare. Miljöenheten deltar även vid behov i 
arbetet som kommunens nya välkomstkommitté bedriver för att underlätta för företag som har 
mer komplexa frågor som kräver besked från olika delar av den kommunala verksamheten. 

En annan åtgärd är att ta fram och kommunicera ut nya klassningsbeslut till berörda 
verksamhetsutövare gällande den nya taxemodellen för miljöbalken, vilken införts i syfte att 
förenkla för företagare, förtroendevalda och tjänstemän genom en tydligare koppling till 
lagstiftningen och statens vägledning samt en lättare jämförelse av avgifter över 
kommungränser. Miljönämnden behöver även, på uppdrag av kommunfullmäktige, prioritera 
införandet av ”Markmodellen”, ett utökat serviceåtagande gällande avgiftsreducering när 
ärenden inte handläggs inom uppsatt tid, samt att fortsätta arbetet med införande av 
efterdebitering av taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde.  

Slutligen gäller även fortsatt prioritering av arbetet med att förbättra effektivitet och 
tillgänglighet. Här ingår bland annat det fortsatta arbetet med införande av e-tjänster och 
utveckling av webben i syfte att göra det enklare för verksamhetsutövare och 
kommuninvånare att hjälpa sig själva genom att snabbt hitta relevant information på 
kommunens hemsida. Dessutom ingår det fortsatta samarbetet med kommunens 
kontaktcenter för att säkerställa att näringsliv och kommuninvånare snabbt och enkelt 
kommer i kontakt med rätt person. 

Nöjd kundindex NKI är en viktig parameter i bedömningen om vi går mot att bli en kommun 
med bättre företagsklimat. 

I övrigt gäller fortsatt prioritering av följande: 

Miljönämndens inköp ska ske inom avtal för att hålla nere kostnader för inköp. För att 
säkerställa att inköp görs inom avtal följs frågan upp i internkontrollplanen. 
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Flera av de riktlinjer och beslut som miljönämnden har att förhålla sig till är gamla och 
behöver aktualitetsprövas. 

Ekonomisk följsamhet är en förutsättning för kommunens verksamhet. 
 
Vår egen personals arbetsmiljö är viktig för en effektiv förvaltning och myndighetsutövning. En 
bra arbetsmiljö bidrar till låga sjuktal och en lägre personalomsättning samt är en förutsättning 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 

Följetal Godkänd nivå 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI Livsmedel =75% 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI Miljö- och hälsoskydd  =75% 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI Serveringstillstånd =75% 

OSAi (organisatoriskt och socialt arbetsmiljöindex) i medarbetarenkäten för 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet 

3,9–5,0 

Godkänd nivå motsvarar den nivå som krävs för att grunduppdraget ska anses helt uppfyllt 

 
Som del i att säkerställa att nämndens prioriteringar följs uppdrar miljönämnden åt 
förvaltningschefen: 
 
1) att senast till nämndsammanträdet den 28 april 2022 redovisa ett utkast till förslag 

avseende efterhandsdebitering avseende nämndens taxor och avgifter inom nämndens 
verksamhetsområde. Utkastet ska innehålla förslag till efterdebitering, eventuella juridiska 
hinder, eventuellt andra skäl mot efterdebitering, eventuella förslag till av 
övergångsregler. Så att nämnden kan ge synpunkter. 

2) att senast till nämndsammanträdet den 9 juni 2022 lägga ett förslag till taxor och avgifter 
från 2023 för nämndens verksamhetsområde. Förslaget ska innehålla en hög grad av 
efterhandsdebitering att kommunfullmäktiges uppdrag kan anses verkställt. Samt god 
argumentering om efterdebitering inte kan ske av juridiska skäl eller andra orsaker.  

3) att senast till nämndsammanträdet den 28 april 2022 redovisa ett utkast till förslag om 
utökat serviceåtagande innehållande befintligt serviceåtagandes intentioner och en ökad 
dialog med organisationer och företrädare för verksamhetsutövare, organisationer och 
branscher. Samt ett förslag på skälig handläggningstid i samband med ansökningar om 
tillstånd inom nämndens verksamhetsområde. Förslaget ska innehålla tidpunkt för 
avgiftsreducering, helt eller delvis, eventuella juridiska hinder, eventuellt andra skäl mot 
avgiftsreducering. Så att nämnden kan ge synpunkter. 

4) att senast till nämndsammanträdet den 9 juni 2022 lägga ett förslag till utökat 
serviceåtagande nämndens verksamhetsområde. Förslaget ska innehålla avgiftsreducering 
när ansökningar inte handläggs inom uppsatt tid så att kommunfullmäktiges uppdrag kan 
anses verkställt. Samt god argumentering om avgiftsreducering inte kan ske av juridiska 
skäl eller andra orsaker. 

5) att projektet inom livsmedelskontroll för att förverkliga visionen ”Mark- Sveriges bästa 
barnkommun” som berör avdelningskök på skolor och förskolor slutredovisas under 2022. 

6) att projektet inom hälskoskyddstillsyn för att förverkliga visionen ”Mark- Sveriges bästa 
barnkommun” som berör elektromagnetiska fält slutredovisas under 2022. 

7) att de ”viktiga beslut och riktlinjer” (under punkt 2.0), som är antagna före 2009 blir 
aktualitetsprövade och uppdaterade under 2022. 

8) att de ”viktiga beslut och riktlinjer” (under punkt 2.0), som är antagna före 2014 blir 
aktualitetsprövade och uppdaterade senast under 2023. 

9) att i årsredovisningen för 2021 och 2022 beskriva hur arbetet med att effektivisera 
myndigheten/förvaltningen sker tillexempel genom digitalisering och e-tjänster. 

10) att under 2022 till nämnden presentera förslag till handlingsplan för arbetet med sanering 
av förorenade områden, för att skicka vidare till KS/KF. 
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11) att förslag till nya riktlinjer för alkoholservering presenteras för nämnden under 2022. 

12) att förslag till riktlinjer för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen presenteras för 
nämnden under 2022.” 

3.2 2 Livsmedelskontroll 

Inom verksamhetsområdet prioriteras kontinuerligt akuta risker för hälsa, hantering av 
inkommande ärenden, klagomål, och RASFF meddelanden (Rapid Alert System for Food and 
Feed) samt den riskbaserade kontrollen av livsmedelsverksamheter och 
dricksvattenanläggningar.  

Utöver detta behöver prioritet under kommande period läggas på det fortsatta arbetet med att 
fasa över livsmedelsverksamheterna till det nya systemet med efterhandsdebitering, samt på 
arbetet med övergången till Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.  

Följetal Godkänd nivå 

Andel livsmedelsverksamheter som kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid >=95% 

Andeldricksvattenanläggningar som kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid >=95% 

Godkänd nivå motsvarar den nivå som krävs för att grunduppdraget ska anses helt uppfyllt 

3.2.3 Miljötillsyn och enskilda avlopp 

Miljöskydd 

Inom miljöskyddsområdet prioriteras kontinuerligt akuta risker för hälsa och miljö, hantering 
av inkommande prövningsärenden och klagomål, granskning av kontrollrapporter samt den 
återkommande tillsynen av riskklassade miljöfarliga verksamheter. Vid tillsynen av jord- och 
lantbruken behöver särskilt fokus under perioden läggas på åtgärder för att minska 
näringspåverkan på de vattendrag i Marks kommun som klassats ha övergödningsproblematik. 

Utöver den inplanerade riskbaserade tillsynen av kända verksamheter prioriterar nämnden 
inventering/inspektion av ej tidigare kända verksamheter som kan påverka miljön negativt. 
Särskild prioritet läggs på inventering och tillsyn inom vattenskyddsområden.  

Nämnden prioriterar även arbetet med att åtgärda förorenade områden samt tillsyn av 
dagvattenanläggningar. 

Enskilda avlopp 

Inom områden enskilda avlopp prioriteras kontinuerligt hantering av inkommande 
prövningsärenden, klagomål, miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar samt 
förhandsbesked och remisser. Även arbetet för att nå målet att samtliga enskilda 
avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som säkerställer att 
näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år 2025 behöver prioriteras. 
Som del i detta inventeras avloppsförhållandena på alla fastigheter/adresser i kommunen som 
saknar kommunalt avlopp. 

Inom ordinarie tillsynsverksamhet ska delavrinningsområdena kring kommunens åar med 
övergödningsproblematik prioriteras. Prioriteringen görs i enlighet med åtgärdsplanen för 
Västerhavet 2021–2027. 

Följetal Godkänd nivå 

Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan >=95% 

Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad plan. >=95% 

Godkänd nivå motsvarar den nivå som krävs för att grunduppdraget ska anses helt uppfyllt 

3.2.4 Hälsoskyddstillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Hälsoskydd 

Inom hälsoskyddsområdet prioriteras kontinuerligt akuta risker för hälsa, hantering av 
inkommande prövningsärenden och klagomål samt den riskbaserade tillsynen av de 
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anmälningspliktiga verksamheterna. 

Under 2021 utfördes en inventering av samtliga kommunala byggnader där barn och 
ungdomar vistas regelbundet inventeras med avseende på elektromagnetiska fält. En 
sammanställning och redovisning av projektet behöver prioriteras under 2022. 

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Inom området prioriteras kontinuerligt hantering av inkommande prövningsärenden och 
klagomål, granskningen av restaurangrapporter samt tillsynen över rökfria områden och av de 
ansöknings- eller anmälningspliktiga verksamheterna. 

Utöver detta behöver prioritet läggas på att revidera riktlinjerna för alkoholservering samt för 
försäljning och tillsyn enligt Tobakslagen. 

Följetal Godkänd nivå 

Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan >=95% 

Godkänd nivå motsvarar den nivå som krävs för att grunduppdraget ska anses helt uppfyllt 

3.2.5 Naturvård 

Inom naturvårdsområdet prioriteras kontinuerligt medverkan i samhällsplanering 
(yttranden/remisser, naturdatabas), strandskyddsärenden, kalkning samt tillsynen över 
kommunens skyddade områden. 

Miljönämnden prioriterar även särskilt arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i 
kommunen, bland annat genom att skydda särskilt värdefulla områden, genom att ta fram 
specifika åtgärder för hotade arter som behöver särskild hjälp, genom åtgärder mot invasiva 
främmande arter och genom att få in den biologiska mångfalden tydligare i hela 
samhällsplaneringsprocessen. Särskilt fokus läggs på de prioriterade fokusområdena som 
pekats ut i kommunens naturvårdsprogram. 

Projektet med vattenprovtagningsprogram avseende övergödningsproblematik har 
sammanställts och redovisats för miljönämnden. De bäckar som med provtagningen 
konstaterats vara övergödda prioriteras fortsatt i miljönämndens ordinarie tillsynsarbete för att 
minska övergödning. En annan möjlig fortsättning för att få behövliga åtgärder till stånd 
kommer att utredas med möjligheter till god samverkan med andra aktörer såsom vattenråd, 
markägare, bönder, djurhållare m.fl. Nu prioriteras vattenprovtagningar av Skrålabäcken. 
 

Följetal Godkänd nivå 

Andel insatser för att skydda den biologiska mångfalden som utförts i enlighet med 
tillsynsplan >=95% 

Godkänd nivå motsvarar den nivå som krävs för att grunduppdraget ska anses helt uppfyllt 
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4 Nämndens mål 
Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. 
Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta 
indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp. 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Bästa företagskommun 

Nämndens mål: Kunden ska mötas av en effektiv verksamhet, rättssäker handläggning och ett gott 
bemötande. 

Indikatorer Utfall 2020 Prognos 
2021 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel kunder som är nöjda med effektiviteten 76% 79% ≥75% ≥75% ≥75% 

Andel kunder som är nöjda med 
rättssäkerheten 78% 80% ≥75% ≥75% ≥75% 

Andel kunder som är nöjda med bemötandet 81% 79% ≥75% ≥75% ≥75% 

Andel kunder som är nöjda med 
tillgängligheten 68% 78% ≥ 75% ≥ 75% ≥75% 

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Nämndens mål: Sjukfrånvaron ska understiga 5% 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Registrerad sjukfrånvaro 3,9 4 4,6 <5% <5% <5% 

Nämndens mål: Personalomsättningen ska understiga 10 % 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Personalomsättning (%) 0 16 16 10 10 10 

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet 

Nämndens mål: Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som 
säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år 2025. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel inventerade enskilda 
avloppsanläggningar av det totala 
antalet avloppsanläggningar i Marks 
kommun (5400 st). 

62% 70% 74% ≥76% ≥82% ≥88% 

Den biologiska mångfalden ska skyddas. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Genomförda insatser för att 
skydda den biologiska 
mångfalden 

 
Genomfört 

 
Genomfört 

 
Genomfört 

 
Genomfört 

 
Genomfört 

 
Genomfört 

Fotnot: I planen för 2021/2022 ingår tre åtgärdsprojekt för hotade arter (vildbin, salamander och skyddsvärda träd), 
ett åtgärdsprojekt mot invasiva främmande arter, två inventeringsprojekt (salamander och ängssvampar), samt ett 
projekt för framtagande av en trädvårdspolicy. 
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5 Ekonomi 
Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 
driftkostnader och investeringar. 

5.1 Driftbudget 

Anslagsbindningsnivå 

Förvaltningschefen disponerar hela nämndens budgetram om 9,3 mnkr. 

Driftbudget 

  Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Totalt     

Intäkter 13 815 11 700 13 414 14 033 

Personalkostnader -16 236 -14 853 -16 565 -16 891 

Övriga kostnader -6 379 -6 264 -6 149 -6 242 

Nettokostnader -8 800 -9 417 -9 300 -9 100 

Nämnd, ledning, administration   

Intäkter 0 75 0 0 

Personalkostnader -3 813 -3 531 -3 764 -3 838 

Övriga kostnader -1 393 -1 343 -1 342 -1 352 

Nettokostnader -5 206 -4 799 -5 106 -5 190 

Hälsoskyddstillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel   

Intäkter 1 600 1 328 1 575 1 706 

Personalkostnader -1 974 -1 705 -2 081 -2 121 

Övriga kostnader -185 -365 -239 -241 

Nettokostnader -559 -742 -745 -656 

Livsmedel     

Intäkter 1 704 1 732 1 912 1 950 

Personalkostnader -1 913 -1 799 -1 952 -1 990 

Övriga kostnader -202 -202 -188 -189 

Nettokostnader -411 -269 -228 -229 

Miljötillsyn och enskilda avlopp    

Intäkter 6 494 4 861 6 017 6 392 

Personalkostnader -6 834 -6 144 -7 024 -7 164 

Övriga kostnader -574 -669 -531 -537 

Nettokostnader -914 -1 952 -1 538 -1 309 

Naturvård     

Intäkter 4 017 3 704 3 910 3 985 

Personalkostnader -1 702 -1 674 -1 744 -1 778 

Övriga kostnader -4 025 -3 685 -3 849 -3 923 

Nettokostnader -1 710 -1 655 -1 683 -1 716 

 
Kommentar driftbudget 

Miljönämndens budgetram för 2022 fram till 2025 fastställdes i Kommunfullmäktige 2021-11-
18. Driftbudgeten för Miljönämnden uppgår till en nettokostnad om 9,3 mnkr 2022 och 9,1 
mnkr 2023. Driftbudgeten är utformad i enlighet med kommunens anvisningar och 
kommenteras utifrån intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. Eventuella 
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förändringar av verksamheten i jämförelse med föregående år kommenteras särskilt. 

Intäkter 

Miljönämndens intäkter erhålls dels genom taxor och avgifter men även genom statsbidrag 
från statliga myndigheter. I jämförelse med föregående år så minskar de budgeterade 
intäkterna med 0,4 mnkr. Taxefinansierad tillsyn inom verksamheterna för hälsoskydd, 
enskilda avlopp och miljöskydd budgeteras något lägre under 2022 då nämndens prioriteringar 
inbegriper en ökad mängd skattefinansierat arbete. Då miljönämndens totala driftbudget 
minskar till 2023 ställer det krav på verksamheterna att igen öka andelen taxefinansierad 
tillsyn. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna 2022 ökar med 0,3 mnkr. Ökningen avser förväntad 
lönekostnadsutveckling. 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader väntas minska med 0,2 mnkr. Minskningen i budget 2022 beror delvis på 
lägre kostnader för interna tjänster köpta från teknik- och servicenämnden. Under 2022 
förväntas det också något lägre övriga kostnader inom pågående LONA-projekt jämfört med 
2021 (LONA = lokala naturvårdssatsningar där 50 procent av ett projekt finansieras genom 
statsbidrag från länsstyrelsen). 
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6 Nämndens internkontroll 

6.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan. Talen för 
sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats och risker med riskvärde på 12 eller högre har 
lyfts in i internkontrollplanen. 

 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 
är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 

Nämnden deltar i arbetet med internkontroll dels genom att årligen se över och fastställa 
internkontrollplanen, och dels genom att medverka i kontrollarbetet. Miljönämndens 
medverkan i kontrollarbetet sker genom att årligen utföra en regelbunden stickprovskontroll av 
fattade delegationsbeslut som del i internkontrollarbetet. Kontrollen utförs av två 
nämndledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen, som utses genom beslut i 
miljönämnden för en period av sex månader. Val av delegationsgranskare sker två gånger per 
år; en gång i december för perioden januari-juni, samt en gång i juni för perioden juli-
december. Delegationsbeslutsgranskarna har i uppgift att granska två delegationsbeslut inför 
varje nämndmöte. Vid granskningen kontrolleras att delegationsbesluten är tydliga och 
korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. 
Resultatet av granskningen redovisas på nämndmötet. Redovisningen ligger som en fast 
agendapunkt på varje möte. 

Det utförs även årligen en stickprovskontroll av inspektionsrapporter. Granskningen utförs av 
förvaltningsledning som kontrollerar att rapporterna är tydliga och korrekta. 

Kontroll av redovisade kostnader i relation till budget sker löpande av förvaltningsledning och 
ekonom för att i tid uppmärksamma betydande avvikelser i utfallet jämfört med budget, för att 
snabbt kunna signalera till nämnd och/eller agera. 

Vissa nyckeltal följs upp kontinuerligt för att se hur verksamheten utvecklas. 

Personalsystem uppmärksammar automatiskt till närmaste chef om en medarbetare har 
upprepande sjukfrånvaro, som kan visa första tecken på för hög arbetsbelastning med mera. 

Internkontroll pågår löpande under verksamhetsåret men redovisas i årsrapporten. 

6.2 Uppföljning av internkontrollen 

Internkontroll pågår löpande under verksamhetsåret. Vid delårsrapporten redovisar nämnden 
kort hur arbetet med internkontrollen hittills under året har fungerat och årsrapporten 
innehåller en uppföljning av internkontrollplanen. Avstämning sker löpande med ekonom för 
att i tid uppmärksamma betydande avvikelser i utfallet jämfört med budget, för att snabbt 
kunna signalera till nämnd och/eller agera. 
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6.3 Internkontrollplan 

Ekonomi 

Huvudprocess Risker Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde Kontrollmoment Uppföljning 

Inköp Inköp sker inte i 
enlighet med 
upphandlade avtal 

   Kommunledningsk
ontoret gör 
stickprov av 
nämnders inköp 

KLK skickar 
resultat av 
granskning till 
nämnden 

Förvaltning gör 
stickprov av inköp 

Förvaltning 
redovisar resultat 
av granskning till 
nämnden. 

Uppföljning och 
prognos 

Risk att kostnader i 
relation till budget 
överskrids. 

Möjlig Allvarlig 12 Kontroll av 
redovisade 
kostnader i 
relation till 
budget. 

Månatlig 
uppföljning av 
redovisade 
kostnader 

Administration 

Huvudprocess Risker Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde Kontrollmoment Uppföljning 

Politisk 
beslutsprocess 

Risk att fattade 
delegationsbeslut 
inte är motiverade, 
har lagstöd samt 
att negativa 
besked inte är 
kommunicerade. 

Möjlig Allvarlig 12 Kontroll att 
fattade 
delegationsbeslut 
är motiverade, 
har lagstöd samt 
att negativa 
besked är 
kommunicerade 

Stickprov av 
delegationsbeslut 

Tillsyn 

Huvudprocess Risker Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde Kontrollmoment Uppföljning 

Rapportering 
från inspektion 

Risk att 
mottagaren inte 
förstår och inte 
vidtar några 
åtgärder eller 
vidtar fel åtgärder 

Möjlig Allvarlig 12 Kontroll att 
inspektionsrappor
ter är tydliga och 
korrekta 

Granskning av att 
inspektionsrappor
ter är tydliga och 
korrekta. 
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7 Organisation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är indelad i tre enheter – miljöenheten, byggenheten och 
samhällsutvecklingsenheten. Miljöenheten arbetar för miljönämnden, byggenheten arbetar för 
plan- och byggnadsnämnden, och samhällsutvecklingsenheten för kommunstyrelsen och plan- 
och byggnadsnämnden. I förvaltningen ingår även näringslivskontoret samt stadsarkitekt. 

 

 

7.1 Politisk organisation 

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. Ordförande och vice ordförande 
bildar miljönämndens presidium. 
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8 Personal 
Det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet med inriktning på att skapa en attraktiv 
arbetsplats med ett väl utvecklat medarbetarskap fortskrider. Förvaltningen har tillsammans 
utifrån medarbetarundersökningen 2021 identifierat två förbättringsområden att arbeta vidare 
med. Dessa är kommunikation och balans. En handlingsplan med aktiviteter för att förbättra 
dessa två områden har påbörjats och grundar sig på förslag framtaget gemensamt av 
medarbetare och ledning inom hela förvaltningen. Arbetet bedrivs i projektform och följs upp 
löpande på ledningsgruppsmöten samt på förvaltningsgemensamma träffar och i månadsbrev. 

En annan viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är en god facklig samverkan. Inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns följande forum för samverkan: 

• FSG, med en mötesfrekvens om en gång per månad undantaget juli månad 
• APT för respektive enhet med en mötesfrekvens om en gång per månad undantaget juli 

månad 
• Förvaltningsgemensamma träffar 4 gånger per år. 
• Frekvent dialog förs även med förvaltningens huvudskyddsombud för att säkerställa en 

god arbetsmiljö. 

Samverkan inkluderar personal som arbetar på uppdrag av Plan- och byggnadsnämnden, 
Miljönämnden samt Kommunstyrelsen. 

Förvaltningen strävar efter en god samverkan och en tidig dialog. Samtliga forum för 
samverkan präglas av öppenhet och transparens. 
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9 Följetal 
Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det 
möjligt att följa verksamhetens utveckling. 

9.1 Miljönämndens verksamhetsmått 

Följetal Utfall 2020 Prognos 
2021 

Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad plan 75% 90% 

Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad plan. 75% 72% 

Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan. 60% 75% 

Andel livsmedelsverksamheter som kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid 75% 90% 

Andel dricksvattenanläggningar som kontrollerats i enlighet med beslutad 
kontrolltid 

100% 100% 

Andel insatser för att skydda den biologiska mångfalden som utförts i enlighet med 
tillsynsplan 

95% 100% 

Andel överklagade beslut 1% 0,2% 

Andel beslut som står fast vid en överprövning 95% 95% 

Andel skyddad areal jämfört med kommunens totala yta 0,68% 0,68% 

Andel vattendrag med god ekologisk status  12% 12% 

Andel sjöar med god ekologisk status  17% 17% 

Andel uppfyllda pH-mål utifrån kommunens kalkningsplaner 100% 100% 

9.2 Personalföljetal 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Antal tillsvidareanställda 25 25 

Antal tidsbegränsade anställda 1 0 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 100 97 

Personal - Sjukfrånvaro 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 4 4,6 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala 
sjukfrånvaron (%) 0 25,7 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 54 69 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Timtid i timmar 0 0 

Fyllnadstid i timmar 12 0 

Övertid i timmar 60 52 
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