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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 
Under 2022 inför miljönämnden Markmodellen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. I 
det arbetet ingår framtagandet av utökade serviceåtagande, där verksamheten bland annat 
ser över möjligheten till nedsättning av avgifter för ärenden som inte handlagts inom angiven 
maxtid. I modellen ingår även övergången till efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen 
som gjordes vid årsskiftet samt det fortsatta arbetet med införande av efterdebitering inom 
nämndens övriga verksamhetsområde. 
 
Vid årsskiftet infördes även SKR:s nya taxa för miljöbalken. Syftet med den nya taxemodellen 
har varit att förenkla för bland annat näringslivet genom att det blir en tydligare koppling 
mellan utförd tillsyn och betalning, samt genom en tydligare koppling till lagstiftningen. Det 
blir även lättare att jämföra avgifter mellan kommuner. 
 
Dessa åtgärder är del av kommunens arbete för att uppnå det kommungemensamma målet 
Bästa företagskommun. Ett annat steg i detta är att verksamheten under 2022 kommer att 
delta i SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt, vilket är en utbildning för kommuner som vill 
förbättra sina företagskontakter. 
 
Slutligen fortsätter under året arbetet med att förbättra effektivitet och tillgänglighet. Här 
ingår bland annat arbetet med införande av ytterligare 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. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög 
grad Delvis I låg grad Inte alls 

Livsmedelstillsyn  X    

Miljötillsyn och enskilda avlopp   X   

Hälsoskyddstillsyn, alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

  X   

Naturvård X     

 
Utifrån beslutad nämndplan och budget fastställer nämnden årligen en 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.  
 
Miljönämndens verksamhet har under första kvartalet fortsatt präglats av en hög andel 
vakanser. Tillsättning har varit svårt med brist på kvalificerade sökanden vilket medfört glapp 
med tillfälligt minskad personalstyrka inom flera team (se mer under avsnitt 3.1 nedan). 
Verksamheten arbetar med att få in ersättare så snart som möjligt och planerar även att 
försöka få in extra förstärkning under hösten.  
 
Det största behovet av förstärkning finns inom området för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel. Miljönämnden tog över verksamheten 2021 från Borås Stad som drivit den på 
uppdrag av socialnämnden. Miljönämnden hade därmed inte förutsättningar inför budget 2022 
att avgöra om de medföljande resurserna var nog för att klara uppdraget. Det har därefter 
visat sig att tillgängliga resurser inom området inte är tillräckliga. Sedan bedömningen av 
uppdraget vid årsbokslutet har bilden av resursbehovet blivit tydligare i samband med arbetet 
med behovsutredning 2023 och förberedelserna för Länsstyrelsens tillsynsbesök i april. 
Verksamheten undersöker därför en lösning till minskad sårbarhet genom samverkan och har 
inlett dialog med Svenljunga och Bollebygds kommuner om delade resurser. Detta skulle 
innebära en förstärkning på en halv tjänst. Miljönämnden avser att anhålla om medel till detta 
i samband med budgetprocessen inför 2023. Tills dess att samverkan är igång skulle dock en 
tillfällig förstärkning behöva tas in, en lösning som miljönämnden anhåller om att få redovisa 
utöver nämndens budget 2022. 
 
Faller dessa åtgärder väl ut blir miljönämndens totalbedömning att verksamheten bör kunna 
uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag i hög grad 2022.  
 
   



5 

3 Personal 

3.1 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för miljönämnden på grund av verksamhetens 
sårbarhet vid vakanser. Sårbarheten beror på svårigheten att snabbt hitta kvalificerade 
ersättare inom enhetens verksamhetsområden, i kombination med att det inte finns något 
utrymme för personalomsättning i nämndens budgetram och därför inte heller i 
verksamhetsplanen. Svårigheten med tillsättning innebär att i stort sett varje vakans medför 
ett glapp med en tillfälligt minskad personalstyrka, vilket tillsammans med tiden lagd på 
överlämning, rekrytering, och inskolning medför en väsentlig minskning av den tillgängliga 
handläggningstiden. Och på grund av att verksamheten inte har de ekonomiska 
förutsättningarna att ta höjd för personalomsättningen i budgetering och planering resulterar 
minskningen av handläggningstid i en negativ inverkan på uppfyllelsen av grunduppdraget 
samt på budgetföljsamheten i form av intäktsbortfall. Det påverkar även kommunens invånare 
och näringsliv då effektiviteten och kontinuiteten i verksamheten blir lidande.  
 
Miljöenheten har därför de senaste åren lagt stor kraft på att få ner personalomsättningen 
genom satsningar på arbetsmiljön vilka resulterat i ett högt betyg både vad gäller 
organisatoriskt och socialt arbetsmiljöindex samt hållbart medarbetarengagemang. Trots detta 
har viss personalomsättning visat sig vara oundviklig, särskilt med beaktande att Mark är en 
pendlingskommun och majoriteten av miljönämndens personal pendlar in från andra 
kommuner. Det är därför av stor vikt att kunna hantera personalomsättningen med minsta 
möjliga påverkan på verksamheten och dem vi är till för.  
 
En lösning som verksamheten ser är att förstärka bemanningen med en ambulerande resurs 
som kan delas mellan ett flertal verksamhetsområden och stötta upp där det behövs. Skulle 
miljönämnden erfara ett år utan vakanser kan resursen tilldelas arbetet med de områden som 
identifierats i behovsutredningen men som varit nödvändiga att prioritera ned i 
verksamhetsplanen. Förstärkningen medför en kostnad men genom att på detta sätt minska 
intäktsbortfallet som uppstår vid vakanser förväntas åtgärden kunna innebära en 
nettobesparing för kommunen. Förvaltningen ser även ytterligare vinster i form av ökad 
kontinuitet, och därmed även effektivitet, i verksamheten samt bättre service till individ och 
näringsliv.  
 
Inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel undersöker verksamheten en lösning 
till minskad sårbarhet genom samverkan och har inlett dialog med Svenljunga och Bollebygds 
kommuner. 
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4 Ekonomi 
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

4.1 Driftredovisning 

Sammanfattning 

Tabell Driftredovisning 

  Utfall helår 
2021 

Utfall april 
2021 

Utfall april 
2022 

Prognos 
helår 2022 

Budget 
helår 2022 

Avvikelse 

Total       

Intäkter 11 026 3 566 1 797 13 261 13 414 -153 

Personalkostnader -14 731 -4 868 -4 799 -16 691 -16 565 -126 

Övriga kostnader -5 700 -909 -1 761 -6 170 -6 149 -21 

Nettokostnader -9 405 -2 212 -4 763 -9 600 -9 300 -300 

Nämnd, ledning, administration     

Intäkter 87 65 87 87 0 87 

Personalkostnader -3 542 -1 134 -1 191 -3 745 -3 764 19 

Övriga kostnader -995 -318 -486 -1 342 -1 342 0 

Nettokostnader -4 450 -1 387 -1 591 -5 002 -5 106 106 

Hälsoskydd       

Intäkter 1 152 172 240 1 295 1 095 200 

Personalkostnader -989 -440 -254 -1 217 -1 266 49 

Övriga kostnader -117 -34 -29 -118 -118 0 

Nettokostnader 46 -302 -42 -38 -289 249 

Livsmedel       

Intäkter 1 742 1 632 160 1 512 1 912 -400 

Personalkostnader -1 755 -525 -625 -1 922 -1 952 30 

Övriga kostnader -184 -65 -59 -188 -188 0 

Nettokostnader -196 1 042 -524 -598 -228 -370 

Miljöskydd och enskilda avlopp      

Intäkter 4 233 1 599 1 156 6 017 6 017 0 

Personalkostnader -6 087 -1 987 -1 951 -7 003 -7 024 21 

Övriga kostnader -682 -253 -194 -531 -531 0 

Nettokostnader -2 537 -641 -989 -1 517 -1 538 21 

Naturvård       

Intäkter 3 554 70 108 3 870 3 910 -40 

Personalkostnader -1 674 -554 -557 -1 710 -1 744 34 

Övriga kostnader -3 433 -42 -967 -3 849 -3 849 0 

Nettokostnader -1 553 -527 -1 415 -1 689 -1 683 -6 

Alkohol, tobak, receptfria läkemedel     

Intäkter 258 29 47 480 480 0 

Personalkostnader -685 -228 -221 -1 094 -815 -279 

Övriga kostnader -289 -197 -27 -142 -121 -21 

Nettokostnader -716 -397 -202 -756 -456 -300 
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Analys av driftredovisning 

Nämnden prognostiserar ett utfall för året på 9,6 mnkr vilket överstiger tilldelad budgetram 
med 0,3 mnkr. Avvikelsen kan framförallt härledas till den planerade förstärkningen av teamet 
hos verksamheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, kostnader som miljönämnden 
anhåller om att få redovisa utöver nämndens budget (se mer i analys per verksamhetsområde 
eller i avsnitt 2).  

Jämfört med utfallet föregående år är intäkterna lägre hittills i år. Detta beror på att 
årsfaktureringen har senarelagts i år på grund av den omklassning av verksamheterna som 
görs i samband med att kommunen gått över till SKR:s nya miljöbalkstaxa.  

Även kostnaderna skiljer sig en del jämfört med föregående år. Detta beror på att en del 
kostnader för kalkningen har tagits tidigare i år. 

Analys per verksamhetsområde 

Nämnd / ledning / administration 

Totalt prognostiseras ett överskott på 106 tkr för verksamhetsområdet. Detta kan härledas till 
minskade personalkostnader till följd av vakanser/sjukskrivningar samt statsbidrag för 
sjuklönekostnader kopplade till covid-19 pandemin. 
 
Hälsoskydd  

Hälsoskyddsområdet prognostiseras redovisa ett överskott om 0,2 mnkr totalt. Avvikelsen 
härleds till ökade intäkter till följd av övergången till SKR:s nya miljöbalkstaxa. 
 
Livsmedel 

Prognosen för året gällande verksamheten för livsmedel visar ett underskott på 0,4 mnkr. 
Detta utgörs av det beräknade intäktsbortfall som uppstått i samband med övergången till 
efterhandsdebitering inom livsmedelsområdet.  
 
Miljöskydd och enskilda avlopp 

Verksamheten prognostiseras redovisa ett utfall i nivå med budget. 
 
Naturvård 

Verksamheten prognostiseras redovisa ett utfall i nivå med budget. 
 
Alkohol, tobak och receptfria läkemedel  
Inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel prognostiseras ett underskott på 0,3 
mnkr. Avvikelsen beror på ökade personalkostnader kopplat till förstärkning av teamet. 
Miljönämnden tog över verksamheten 2021 från Borås Stad som drivit den på uppdrag av 
socialnämnden. Miljönämnden hade därmed inte förutsättningar inför budget 2022 att avgöra 
om de medföljande resurserna var nog för att klara uppdraget. Det har därefter visat sig att 
tillgängliga resurser inom området inte är tillräckliga. Sedan bedömningen av uppdraget vid 
årsbokslutet har bilden av resursbehovet blivit tydligare i samband med arbetet med 
behovsutredning 2023 och förberedelserna för Länsstyrelsens tillsynsbesök i april. 
Verksamheten undersöker därför en lösning till minskad sårbarhet genom samverkan och har 
inlett dialog med Svenljunga och Bollebygds kommuner om delade resurser. Detta skulle 
innebära en förstärkning på en halv tjänst. Miljönämnden avser att anhålla om medel till detta 
i samband med budgetprocessen inför 2023. Tills dess att samverkan är igång skulle dock en 
tillfällig förstärkning behöva tas in, en lösning som miljönämnden anhåller om att få redovisa 
utöver nämndens budget 2022. 
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Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Kalkningsbidrag 3,1 0 3,3 3,3 

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar 0,2 0,02 0,2 0,2 

Ersättning sjuklönekostnader p.g.a. Covid-19 0,09 0,09 0,09 0 

Arbetsförmedlingen 0,06 0,01 0,05 0,05 

Kammarkollegiet för smittskyddsåtgärder 0,2 0,05 0,05 0 

Summa 3,65 0,17 3,69 3,55 

Kommentar statsbidrag 

Kalkningsbidrag erhålls årligen från Länsstyrelsen, Västra Götalands län. 
 
Bidrag för lokala naturvårdssatsningar erhålls från Länsstyrelsen, Västra Götalands län. 
Bidraget från Länsstyrelsen finansierar 50 procent av projektens kostnader och kommunen 
väntas medfinansiera övriga 50 procent. 
 
Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader kopplat till 
Covid-19. Bidraget redovisas under nämnd / ledning / administration. 
 
Enligt beslut från Regeringen om att ersätta kommuner med anledning av lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft 2020-07-01. Bidraget redovisas 
under verksamheten för hälsoskydd. 
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