
• Du kan alltid förvänta dig ett respekt-
fullt och engagerat bemötande från kom-
munens förtroendevalda och anställda.

• Du kan vara säker på att kommunen
behandlar  alla kommuninvånare på ett
likvärdigt sätt.

• Du som kommuninvånare behöver en-
dast ta en kontakt med  kommunen för att
nå rätt handläggare. Sedan ansvarar vi för
att  rätt person kontaktar dig.

Miljönämndens tillsyn
Serviceåtagande

-ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen

• Du som kommuninvånare kan alltid ha
en dialog med oss. Vi lyssnar, frågar och
samråder med dig för att kunna lösa ditt
ärende.

Marks kommun
511 80 Kinna
Tel 0320 21 70 00

e-post markskommun@mark.se
www.mark.se

Bemötande och tillgänglighet i Marks kommun



Vad är serviceåtagande?

I vår kommun pågår ett ständigt arbete med att 
utveckla de olika verksamheterna. Ett led i 
denna utveckling är de service-åtaganden som 
fastställs av kommunens styrelser och nämnder. 
Genom dessa ser-viceåtaganden får du som 
kommuninvå-nare en tydligare bild av vilken 
service du har rätt att vänta dig för dina 
skattepengar och avgifter. Kommunens personal 
får i sin tur en tydligare bild av sina arbetsupp-
gifter – vad som är viktigast och vad som 
förväntas av dem. 

Miljönämndens tillsyn

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.  

Tillsynsarbetet syftar till att förebygga negativa 
konsekvenser för människors hälsa och miljö. I 
tillsyn ingår bland annat prövning, rådgivning 
och information men även inspektioner, 
förelägganden och förbud. Tillsynen är 
behovsstyrd och ska vara rättssäker, effektiv och 
ändamålsenlig. Som tillsynsmyndighet ska 
miljönämnden, på eget initiativ eller efter 
anmälan, i nödvändig utsträckning, kontrollera 
att den för nämndens ansvarsområde relevanta 
lagstiftningen följs. Vid brister ska nämnden 
vidta de åtgärder som behövs för att 
lagstiftningen ska följas.

Kommunens åtagande

Vi åtar oss:

• att göra helhetsbedömningar utifrån 
aktuell lagstiftning. 

• att informera om lagar och regler som 
gäller inom miljönämndens 
verksamhetsområden. 

• att behandla allas ärenden likvärdigt. 
• att alla beslut som tas innehåller en 

bedömning eller motivering. 
• att all personal inom miljöenheten har god 

kompetens för sina arbetsuppgifter. 
• att inom en veckas tid återkoppla med 

besked om att inlämnad anmälan eller 
ansökan inkommit till myndigheten. 

• att bidra till respektfull kontakt med de vi 
är till för. 

• att snarast återkoppla med besked om att 
inlämnad anmälan eller ansökan 
inkommit till myndigheten samt då 
meddela om anmälan eller ansökan från 
sökande bedöms vara komplett eller 
behöver kompletteras. 

• att specifikt bredvidstående sex åtaganden 
uppfylls. Dessa åtaganden är kopplade till 
avgiftsreducering om 50 procent om vi 
inte skulle hinna med serviceåtagandet 
inom utsatt tid från komplett handling. 

1. Anmälan/ ansökan gällande 
värmepumpsanläggning för utvinning ur 
mark, ytvatten eller grundvatten; 
handläggning av anmälan med beslut ska 
ske inom sex veckor från det att anmälan/
ansökan är komplett. 

2. Anmälan av anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet; handläggning av 
anmälan med beslut ska ske inom sex 
veckor från det att anmälan är komplett. 

3. Anmälan av anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet; handläggning av anmälan med 
beslut ska ske inom sex veckor från det att 
anmälan är komplett. 

4. Anmälan om registrering av ny 
livsmedelsverksamhet ska hanteras inom 
sex veckor från det att anmälan är 
komplett. 

5. Ansöknings- och anmälningsärenden 
gällande försäljning av tobak och liknande 
produkter, folköl samt vissa receptfria 
läkemedel; handläggning av ansöknings- 
och anmälningsärenden med beslut ska se 
inom sex veckor från det att anmälan är 
komplett från sökande. När yttrande från 
andra bör/ska inhämtas utökas tiden från 
sex till tio veckor. 

6. Ansöknings- och anmälningsärenden 
gällande alkoholservering 
(serveringstillstånd); handläggning av 
ansöknings- och anmälningsärenden med 
beslut ska se inom sex veckor från det att 
anmälan är komplett från sökande. När 
yttrande från andra bör/ska inhämtas 
utökas tiden från sex till tio veckor. 

Vi vill bli bättre!

Om vi inte lever upp till ovanstående åtaganden 
vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina 
synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår 
service. 
Det går bra att vara anonym, men då har vi 
ingen möjlighet att återkomma till dig med 
information om hur vi har behandlat din 
synpunkt. 
Synpunkter lämnar du genom att fylla i 
formuläret som du finner här: Synpunkter och 
felanmälan - Marks kommun (https://
www.mark.se/politik-och-organisation/politik/
sa-kan-du-paverka/synpunkter-felanmalan/)




