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1. Året i korthet
Nämndens verksamhet 2019 gav ett överskott med 57 tkr. Tillsynen har utförts i stort
sett enligt plan inom miljöskydd och inom livsmedel. Inom hälsoskydd och servering/tobak/läkemedel har tillsynen inte helt kunnat utföras i planerad omfattning.
•

Årets resultat

Verksamheten gav ett överskott med 57 tkr. Inom miljöskydd och hälsoskydd överstiger intäktsutfallet budget. Det beror på högre intäkter än beräknat från tillsyn och
prövning där timtaxa tillämpas samt högre intäkter än väntat från fasta tillsynsavgifter för flerbostadshus. Från 1 juli infördes tillståndsplikt för försäljning av tobak vilket
gett intäkter från prövning av ansökningar om tillstånd som inte ingick i budget. Det
har samtidig gett högre kostnader för handläggning vilket bidrar till att kontorets övriga kostnader blev högre än budget.
•

Måluppfyllelse

Nämnden antog mål och indikatorer 2019-06-12. Graden av måluppfyllnad per december 2019 var 0,61 sett till samtliga 22 indikatorer.
Flera mål har indikatorer med slutdatum flera år fram i tiden. Arbetet med dessa har i
många fall påbörjats, men det kommer att dröja innan de är uppfyllda. Av de aktiviteter som har slutdatum 2019-12 31 har alla utom en genomförts.
•

Prioritering och satsningar

Sanering av avlopp har uppnått bra resultat. 74 anläggningar som saknar rening har
åtgärdats och ytterligare sex med bristfällig rening har kompletterats. Det är tillsynsinsatser som genomförts under året och under tidigare år som nu gett resultat.
Inom hälsoskyddstillsynen har tillsyn mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
gällande radonmätning och åtgärder mot radon i flerbostadshus prioriterats och genomförts.
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•

Resultat av årets internkontroll

Intern kontroll har genomförts i enlighet med nämndens plan som antogs 2019-0130. Vid kontrollen har några enstaka avvikelser upptäckts men effekterna av dem bedöms som lindriga.
2. Verksamhetsuppföljning
a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Sanering av avlopp har uppnått bra resultat. 74 anläggningar som saknar rening
har åtgärdats och ytterligare sex med bristfällig rening har kompletterats. Det är
fler än på många år, och årets mål om 40 sanerade avlopp har överträffats med
god marginal. Det är tillsynsinsatser som genomförts under året och under tidigare år som nu gett resultat.
Inom hälsoskyddstillsynen har tillsyn mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar gällande radonmätning och åtgärder mot radon i flerbostadshus prioriterats och genomförts.
Nämnden har under året antagit nya riktlinjer för prövning av små avloppsanläggningar och för hästhållning.
b. Digitalisering

Digital signering av beslut och skrivelser har införts under hösten. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 med utökad digital hantering och kommunikation.
c. Internkontroll

Intern kontroll har genomförts i enlighet med nämndens plan som antogs 201901-30. Vid kontrollen har några enstaka avvikelser upptäckts. Beslut om avgift har
i något enstaka fall inte följt taxan. Enheten bedömer att effekten är lindrig då det
totalt rör sig om mindre än tusen kronor i uteblivna intäkter. I ett fall har beslut
fattats utan korrekt delegation. Ärendet var väl avstämt med miljö- och hälsoskyddschef som har delegation. Att beslutet fattades av fel tjänsteperson får tillskrivas den mänskliga faktorn. I övrigt har nämndens och enhetens rutiner följts i
de delar som kontrollerats.
3. Verksamhetsmått
Det totala antalet inkommande ärenden var avsevärt lägre än förväntat och minskade
också märkbart jämfört med tidigare år. Det är framförallt antalet remisser från Byggnadsnämnden som minskat, men även antalet ansökningar och anmälningar har
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minskat något. Tillsynen har utförts i stort sett enligt plan inom miljöskydd och inom
livsmedel. Inom hälsoskydd har tillsynen inte kunnat utföras i planerad omfattning
till följd av bland annat personalomsättning. Tillsynen inom servering/tobak/läkemedel har fokuserat på rökförbud på uteserveringar. Övrig planerad tillsyn har inte kunnat genomföras då prövning av tillstånd för tobaksförsäljning tagit mycket resurser i
anspråk.
4. Årets resultat
Verksamheten gav ett överskott med 57 tkr. Inom miljöskydd och hälsoskydd överstiger intäktsutfallet budget. Det beror på högre intäkter än beräknat från tillsyn och
prövning där timtaxa tillämpas samt högre intäkter än väntat från fasta tillsynsavgifter för flerbostadshus. Från 1 juli infördes tillståndsplikt för försäljning av tobak vilket
gett intäkter från prövning av ansökningar om tillstånd som inte ingick i budget. Det
har samtidig gett högre kostnader för handläggning vilket bidrar till att kontorets övriga kostnader blev högre än budget.
-

Kostnader förtroendevalda

Enligt KFS 07:1, § 16, ska varje nämnd i sin verksamhetsberättelse lämna uppgift om
årets totala kostnader för ersättningar till förtroendevalda.
Ersättning till förtroendevalda och övriga kostnader Miljönämnden
(tkr)

Utfall 2018

Utfall 2019 Budget 2019

Avvik

Ersättningar till förtroendevalda
Övriga kostnader nämnden *)

-252
-52

-299
-76

-290
-50

-9
-26

Summa:

-304

-375

-340

-35

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar. Politiska sekr som övriga kostnader

5. Investeringar
Nämnden har inte gjort några investeringar.
6. Framåtblick
Under första halvan av 2020 kommer en viss personalomsättning ske på miljöenheten. Samtidigt har enheten flyttat till nya aktivitetsbaserade lokaler vilket innebär
ett delvis förändrat arbetssätt och behov av nya rutiner. På kort sikt kan dessa förändringar påverka effektivitet och utfall negativt. På längre sikt är dock förutsättningarna
bättre än tidigare för att förbättra kvalitet och effektivitet i och med förstärkningen
med en tjänst för en verksamhetsutvecklare.
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Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 pågår och innebär
arbetsuppgifter med framförallt tillsyn men också prövning av olika följdverksamheter under flera år framöver.
Miljöenheten har påbörjat arbetet med att ta fram en ny s.k. behovsutredningen som
ligger till grund för nämndens verksamhetsplan. I samband med detta kan behov av
ytterligare insatser inom olika områden komma att identifieras. Det är i dagsläget inte
möjligt att bedöma hur stor del av eventuella nya insatser som kan finansieras med
avgifter och vilken påverkan utredningen kommer att ha på nämndens resursbehov.
Livsmedelsverket har tagit fram förslag på ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Om förslaget blir verklighet kommer det sannolikt innebära att det bedömd behovet av tillsyn för den typ av verksamheter som är vanligt förekommande i
kommunen minskar avsevärt, och därmed intäkterna inom livsmedelstillsynen. Det är
dock tveksamt om den totala tid som alla uppgifter inom livsmedelskontrollen innebär kommer att minska i samma omfattning.
Bilagor:
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:

Resultat miljönämnden
Verksamhetens resultat
Verksamhetsmått
Måluppfyllelse miljönämnden (separat dokument)
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Bilaga 1:

Resultat Miljönämnden

Resultaträkning
Miljönämnden
(tkr, inkl interna transaktioner)

Utfall 2018

Utfall 2019 Budget 2019

Avvik 2019

Summa externa intäkter

3 532

4 064

3 735

329

-varav taxor och avgifter

3 530

4 064

3 735

329

989

895

875

20

4 521

4 959

4 610

349

Summa interna intäkter
Summa Intäkter
Personalkostnader inkl po

-6 636

-7 312

-7 270

-42

Övriga externa kostnader

-782

-855

-629

-226

Övriga interna kostnader

-140

-109

-85

-24

-12

-6

-6

0

Summa Kostnader

-7 570

-8 282

-7 990

-292

Nettokostnad

-3 049

-3 323

-3 380

57

Avskrivningar o internränta
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Bilaga 2:

Verksamhetens resultat

Verksamhetens utfall och resultat

Utfall 2019

Utfall 2018

tkr

Budget 2019

Avvikelse

Intäkter

Kostnader

Netto

Intäkter

Kostnader

Netto

4 959

-8 283

-3 323

4 610

-7 990

-3 380

-376

-376

-340

-340

-36

-7 038

119

-7 875

-7 757

100

-7 570

-7 470

-286

Miljöskydd

2 312

2 438

-8

2 430

2 285

-20

2 265

165

Hälsoskydd

634

977

-18

960

880

-10

870

90

Livsmedelskontroll

1 104

1 033

-6

1 027

1 100

-50

1 050

-23

Alkoholtillsyn m.m.

242

392

392

245

245

147

TOTALT
Nämnden
Ledning och administration

netto

Miljönämnden

-3 050
-303

netto

57
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Bilaga 3:

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget,

Budget

Avvik.

2019

2019

2015

2016

2017

2018

2019

662

669

680

602

579

700

-121

73

66

94

63

60

80

-20

Delegationsbeslut

566

582

588

656

569

600

-31

Summa beslut

639

648

682

719

629

680

-51
0

(-) färre än budget

Inkommande ärenden
Nämndbeslut

Miljötillsyn
Prövning s k C-verksamheter

8

7

5

12

10

10

Insp miljöstörande verksamheter

114

92

86

111

126

125

1

Tillståndsprövning enskilda avlopp

77

65

93

100

63

80

-17

Sanerade enskilda avlopp

31

26

24

28

74

40

34

Tillståndsprövning värmepumpar

97

79

76

67

57

75

-18

Köldmediekontroll

56

57

57

76

86

75

11

Insp hälsoskyddsobjekt

61

60

34

73

53

75

-22

Radonmätningar

81

76

60

8

87

100

-13

Sanerade radonhus

19

8

0

2

0

20

-20

191

207

136

213

205

215

-10

28

28

30

18

22

30

-8

Prövning ansökningar

13

23

17

15

18

20

-2

Alkoholtillsyn, inspektioner

12

9

13

14

15

20

-5

Hälsoskyddstillsyn

Livsmedelskontroll
Inspektioner
Tillstånd/registrering
Serveringstillstånd
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Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som
inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen
uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande
målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för
Ekerö kommun.
Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat
om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för
bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens
målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11
övergripande målen är uppnådda.
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid
årets slut.
I tabellen Resultat av periodens uppföljning presenteras respektive nämndmål med tillhörande
indikator och grad av måluppfyllelse.
Grad av måluppfyllelse – definition
Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns
en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera
indikatorer för målet ”beräknas” indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid
det givna uppföljningstillfället.
Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 202212-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa
mål vara etappindelad – en ”delindikator” ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och
när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.
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Resultat av periodens uppföljning
Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

Kommentar

2019-12-31

Minska regelkrånglet för
företagaren.

Ta fram underlag
för en bra
kommunal
hemsida för
företagare.

2019-12-31

Minska regelkrånglet för
företagaren.

Ta fram nya, mer
flexibla riktlinjer
för hästhållning
och små
avloppsanläggning
ar.

Digitalisera
myndighetsutövningen.

Införa digital
signering och
expediering.

2019-12-31

Digital signering införd för beslut och
skrivelser. Digital expediering görs när så är
möjligt.

Digitalisera
myndighetsutövningen.

Ta fram underlag
för möjliga etjänster.

2019-12-31

De e-tjänster som har högst prioritet finns med
i kommunens pågående projekt för att införa
e-tjänster.

2022-12-31

Underlätta för företag i
deras kontakt med
kommunen och
miljökontoret.

Företagare erbjuds
möjlighet att boka
rådgivning med
handläggare från
bygglovenheten
och miljökontoret.
Fyra tillfällen
under 2019.

Underlätta för företag i
deras kontakt med
kommunen och
miljökontoret.

Miljökontoret
deltar på
företagsträff och
presenterar
verksamhet och
kontaktvägar.

2019-12-31

2022-12-31

Arbeta för giftfri miljö för
barn och ungdomar.

Uppmärksamma
material som
kommer i kontakt
med livsmedel vid
livsmedelskontroll
på samtliga skolor
och förskolor.

2022-12-31

Arbeta för giftfri miljö för
barn och ungdomar.

Endast leksaker
och lekutrustning
som är avsedda att
användas för lek
används i
kommunens
förskolor, såvida
det inte är
uppenbart att de
inte innehåller
ämnen som kan
vara skadliga för
barn.

Kvalitet, service och
effektivitet Verksamheten ska
präglas av serviceanda,
flexibilitet, effektivitet

Vid varje
mättillfälle - 80 %
av de inkomna
ärenden som tas
upp i nämnden ska

2022-12-31

Arbetet med ny hemsida inlett 2019. Enheten
medverkat i arbetet med företagssidor.

Riktlinjer hästhållning antogs i juni, riktlinjer
avlopp antogs i november.

Genomfört vid fyra tillfällen.

Genomfört november.

Påbörjat. Genomförs löpande i samband med
ordinarie planerad kontroll.

Tillsyn inleds under 2020.

87 % inom två månader. Inget över 4 mån.
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Nämndmål
och kvalitet.
Handläggning av ärenden
ska utföras opartiskt,
snabbt och korrekt.

Kvalitet, service och
effektivitet Verksamheten ska
präglas av serviceanda,
flexibilitet, effektivitet
och kvalitet.
Handläggning av ärenden
ska utföras opartiskt,
snabbt och korrekt.

Indikator

Tidpunkt
er

Kommentar

vara behandlade
inom två månader
från det att
kompletta
handlingar
inlämnats.
Resterande
ärenden ska vara
behandlade inom
fyra månader om
inte särskilda skäl
föreligger.
Vid varje
mättillfälle - 90 %
av inkomna
delegationsärende
n ska vara
behandlade inom
två veckor från det
att kompletta
handlingar
inlämnats,
resterande
ärenden ska vara
behandlade inom
två månader om
inte särskilda skäl
föreligger.

2022-12-31

84% inom två veckor. Median 5 dagar. Två
ärenden tog längre tid än två månader, ett
remissärende över sommaren och ett
komplicerat klagomålsärende.

Kvalitet, service och
effektivitet Verksamheten ska
präglas av serviceanda,
flexibilitet, effektivitet
och kvalitet.
Handläggning av ärenden
ska utföras opartiskt,
snabbt och korrekt.

2022-12-31
Vid varje
mättillfälle - 90 %
av nämndens
överklagade beslut
står fast vid
överprövning.

Kvalitet, service och
effektivitet Verksamheten ska
präglas av serviceanda,
flexibilitet, effektivitet
och kvalitet.
Handläggning av ärenden
ska utföras opartiskt,
snabbt och korrekt.

NKI värden för
nämndens
verksamheter i
SBAs
undersökning ska
årligen redovisas
till nämnden.

2019-12-31

Miljöskydd - Utsläpp av
miljöpåverkande ämnen
till Mälaren ska minska.

Ta fram plan för
fortsatt tillsyn av
små
avloppsanläggning
ar utifrån risker
för påverkan på
människors hälsa
och miljön.

2022-12-31

Miljöskydd - Utsläpp av
miljöpåverkande ämnen
till Mälaren ska minska.

Samtliga
varv/marinor och
båtklubbar med
mer än 40
vinteruppställda
har undersökt
marken avseende

7 av 10 2019. 1 bifall, 1 återförvisat, 1 förlängd
tid.

2022-12-31

Redovisat i september. NKI steg jämfört med
året innan för nämndens tre områden.

Ej genomfört, nedprioriterat i samband med
personalomsättning. Planeras under 2020.

Påbörjat.
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Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

Kommentar

på föroreningar
relaterade till
varvsverksamhet
och/eller
båtbottenfärg.
2021-12-31

Miljöskydd - Utsläpp av
miljöpåverkande ämnen
till Mälaren ska minska.

Lantbruk inom det
geografiska
område som
avrinner mot
Långtarmen och
Hilleshögsviken
ska ha nåtts av
krav på att åtgärda
eventuella brister
som kan påverka
läckage av
näringsämnen till
recipienterna.

Miljöskydd - Utsläpp av
miljöpåverkande ämnen
till Mälaren ska minska.

Pröva möjligheten
att bedriva tillsyn
av ledningsnät och
pumpstationer för
avloppsvatten.

2022-12-31

Hälsoskydd Hälsoskyddsverksamhet
en ska bedrivas i syfte att
hindra uppkomst av
olägenheter för
människors hälsa och att
undanröja sådana
olägenheter.

Hyresvärdar och
bostadsrättsföreni
ngar uppnår
referensvärdet
200 Bq/m3 i
samtliga
lägenheter.

Hälsoskydd Hälsoskyddsverksamhet
en ska bedrivas i syfte att
hindra uppkomst av
olägenheter för
människors hälsa och att
undanröja sådana
olägenheter.

Samtliga förskolor
och skolor har en
handlingsplan för
att klara mål för
luftflöde i
folkhälsomyndighe
tens allmänna råd.

2022-12-31

Livsmedel Konsumenterna ska ha
säkra livsmedel som är
vad de utger sig för att
vara.

Alla verksamheter
i riskklass 1-4
besöks varje år.
Detta är
verksamheter med
hög risk och/eller
stor produktion
och/eller har
känsliga
konsumentgruppe
r. Genomförs
årligen.

2022-12-31

Livsmedel Konsumenterna ska ha
säkra livsmedel som är
vad de utger sig för att
vara.

Dricksvatten som
omfattas av
Livsmedelsverkets
dricksvattensföres
krifter ska ha
tjänlig kvalitet
avseende
hälsomässiga
parametrar. Vid

Tillsyn inleds under 2020.

Tydligare rättsläge. Kan bli svårt att uppnå.

2022-12-31

Påbörjat.

2022-12-31
Tillsyn pågår, handlingsplan inlämnad till
miljöenheten.

Genomfört 2019, 43 besök på 20
verksamheter.

90 % tjänliga prover. Inga otjänliga.
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Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

Kommentar

varje mättillfälle.
2022-12-31

Alkohol, tobak och
läkemedel Åldersgränser för inköp
av folköl, tobak och
läkemedel upprätthålls.

Rutiner för
egenkontroll
gällande
upprätthållande av
åldersgränser
kontrolleras
årligen på samtliga
försäljningsställen
dit ungdomar har
tillträde.
Genomförs
årligen.

2022-12-31

Alkohol, tobak och
läkemedel Åldersgränser för inköp
av folköl, tobak och
läkemedel upprätthålls.

Rökförbudet på
uteserveringar
kontrolleras vid
tillsyn på samtliga
restauranger med
serveringstillstånd
som har
uteservering.
Genomförs
årligen.

Ej uppnått 2019.

17 av 20 kontrollerade.
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Sammanfattning
Nämnden antog mål och indikatorer 2019-06-12. Graden av måluppfyllnad per december 2019 var
0,61 sett till samtliga 22 indikatorer.
Flera mål har indikatorer med slutdatum flera år fram i tiden. Arbetet med dessa har i många fall
påbörjats, men det kommer att dröja innan de är uppfyllda. Av de aktiviteter som har slutdatum
2019-12 31 har alla utom en genomförts.
För några av målen behöver nya indikatorer tas fram för 2020.
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