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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt övriga ansvarsområden enligt nämndens reglemente. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret för fysisk planering varför miljö- och byggnämnden i detta avseende arbetar på
styrelsens uppdrag och utför kommunens uppgifter inom detta område. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa
den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om
planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Miljö- och byggnämnden har dessutom ansvar för att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala
bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga
samhällsplaneringen.
Miljö- och byggförvaltningen arbetar på nämndens uppdrag med fysisk planering, prövning och tillsyn inom planoch byggområdet, inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive livsmedelskontroll och angränsande
speciallagstiftningar.
Förvaltningen hanterar kommunens övergripande naturvårdsarbete med fokus på myndighetsarbete.
Räddningstjänsten är en viktig och stor del av förvaltningens verksamhet. Miljö- och byggförvaltningen består av
fyra avdelningar: administrativa avdelningen, plan- och byggavdelningen, miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt
räddningstjänsten.
En stor del av nämndens verksamhet utgörs av myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, exempelvis
plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om skydd mot olyckor.

OMVÄRLDSANALYS
Inför 2020 saknades i omvärldsanalysen hos MBN såväl som hos de flesta verksamheter världen över tanken på en
pandemi och hur den skulle komma att påverka verksamheten på mycket påtagligt sätt.
Digitalisering och accelererande teknikutveckling påverkar verksamheten och med pandemin som extra tryck i ett
mycket högt tempo. Restriktioner för att mötas har gjort att den digitala utvecklingen inom förvaltningen har tagit
många steg framåt på väldigt kort tid. Arbetet med ständiga förbättringar samt utveckling av processer och verktyg
för förbättrad service, enklare och effektivare handläggning är utmanande men upplyftande för verksamheten som
utvecklas frigör tid för ärendehandläggning och kvalitetssäkring.
Den lokala byggkonjunkturen som varit mycket hög under lång tid har mattats av något. I och med att gränsen varit
stängd under stora delar av 2020 har en omstrukturering skett både i byggande som i arbetsmarknad.
I övrigt har året präglats av fortsatt expansion inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde.
Pandemin och de kontroller som kommit i takt med nationella, regionala och lokala restriktioner har gett
avdelningen en hög arbetsbörda under året. Tack vare bra processer och att digitaliseringen kommit långt har
avdelningen på ett bra sätt kunnat hantera arbetet.
Miljö- och byggnämnden som i huvudsak ansvarar för myndighetsutövning har en stor mängd speciallagstiftning att
förhålla sig till. Nämnden förväntar sig en fortsatt växande komplexitet i de regleringar som styr verksamheten.
Med ökande komplexitet ökar såväl kompetens- som resursbehov. Att ha en stabil, kompetent och erfaren
arbetsstyrka, som möjliggör en kontinuerlig tillsyn och rättssäker handläggning är av central betydelse för
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verksamheten. Detsamma gäller den ovan nämnda digitaliseringsprocessen som förutsätter att nämnden har
tillgång till kompetens för utveckling av processer och verktyg med förbättrad service och enklare och effektivare
handläggning.
Räddningstjänsten har haft svårt att bemanna deltidsstyrkan. Detsamma gäller för 70 procent av landets
brandstationer. Det råder brist på både utbildade hel- och deltidsbrandmän och brist på räddningsledare och
personer som kan framföra stora tunga fordon. Arbetet med att kompetensförsörja verksamheten tar mycket tid i
anspråk.
Befolkningsökningen har avstannat med anledning av pandemin, stängd gräns och minskade arbetstillfällen, det
framtida behovet av nya bostäder kan behöva omprövas om minskningen fortsätter. I nuläget finns flera plan- och
byggprojekt på gång som om eller när de färdigställs täcker behovet på kort sikt. Samtidigt behöver kommunen
bygga upp en planreserv som möjliggör byggnation om eller när behovet uppstår. Fler människor som vistas i
kommunen ger en ökande risktopografi vilket riskerar att generera mer arbete för Räddningstjänsten.

VERKSAMHETSANALYS
Ekonomisk utveckling
Miljö- och byggnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,2 mnkr exklusive
semesterlöneskuldsförändring. Inklusive semesterlöneskuldsförändringen är resultatet +1,9 mnkr jämfört med
budget. Semesterlöneskulden har ökat avsevärt i jämförelse med bokslutet 2019 då personalen har cirka 110 fler
sparade semesterdagar nu än året innan. Personal har i vissa fall, på grund av behovet i verksamhet, inte haft
möjlighet att ta ut semester i den utsträckning som har önskats och i andra fall har personalen avvaktat med att ta
ut semester på grund av de restriktioner som varit gällande under året.
Under 2020 har miljö- och byggnämnden haft effektiviseringsåtgärder uppgående till en miljon kronor att hantera.
Detta skulle nämnden klara dels genom förändringar i personalstyrkan men framförallt genom ökad
kostnadstäckningsgrad för plan- och byggavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Inför 2020 gjordes en grundlig beräkning för att säkerställa att alla aktuella kostnader för verksamheten fanns med i
underlaget för ny taxa, detta gjordes genom att använda SKR:s modell. SKR:s modell ger en kostnad per ärendetyp
som står i relation till den tid som läggs ner istället för arean på objektet, som den gamla taxan baserades på. De
nya taxorna syftar till att få en så hög kostnadstäckningsgrad som möjligt, då avdelningarnas tillsyn och arbete i
huvudsak ska vara intäktsfinansierat och inte skattefinansierat.
Målen för kostnadstäckningsgraden under 2020 har uppfyllts.
Administrativa avdelningen
Under 2020 har nämnden prioriterat arbete med digitalisering, rutiner och e-arkiv samt kommuncenter. Under
2020 har avdelningarna miljö och hälsoskydd, räddningstjänsten och administrativa succesivt gått över till digital
handläggning. Detta möjliggör en övergång till helt digital hantering i ärendeprocessen vilket både handläggare och
mottagare bemött positivt. Det återstår mycket arbete innan hela processen är digital men under 2021 räknar vi
med att vi i vissa delar helt är digitala. E-arkivet har under 2020 lämnat teststadiet och vi är på väg in i skarpt läge.
Under 2021 hoppas vi kunna inleda arbetet med att digitalisera det fysiska arkivet. Detta är en förutsättning för en
mer digital hantering, digital sökning och en enklare hantering av utlämnande av allmän handling.
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Nämnden konstaterar att ärenden och antal filer in ökar, vilket ställer krav på program som ska synkas med
varandra. Filerversioner ska fungera då både nya och äldre filformat skickas in. Förvaltningen jobbar ständigt med
utbildning av personal för att möta it-marknadens framfart i digitaliseringen och våra lagkrav på offentlighet och
arkiv.
Plan- och byggavdelningen
Arbete pågår att skapa ett kontaktcenter i kommunen där personal ska kunna besvara enklare frågor. Avdelningen
har under året arbetat med att ta fram svar på enklare frågor som kan lämnas över till kontaktcenter. Avdelningen
erbjuder också utbildning i vårt kartsystem och har tagit fram en speciell karta som ska underlätta arbetet för de
som arbetar i kontaktcenter.
Under stora delar av året har majoriteten av medarbetarna på avdelningen arbetat hemifrån på grund av Corona.
Detta har till största delen fungerat bra. Redan under våren infördes dagliga digitala avstämningar för att hålla
kontakten och enkelt kunna stämma av ärenden. Dock har många av årets planerade utbildningar fått ställas in men
andra har tillkommit genom en ökad mängd webbseminarium. Hemarbete har inneburit både för- och nackdelar för
personalen. Många talar om en tråkigare arbetsvardag utan kollegor och en sämre ergonomi i arbetsplatsen i
hemmet är negativa sidor. Många som dock uppfattar en bättre balans mellan jobb och privatliv och en minskad
stress är positiva sidor.
Planenheten
Planenheten har under året påverkats av Corona genom en osäkerhet bland vissa exploatörer. Detta har inneburit
avstannade arbeten eller att arbeten gått långsammare då det kan har varit svårt att få fram utredningar för att
konsultfirmor påverkats med sjukdomar eller permitteringar. Detta har påverkat kostnadstäckningsgraden negativt
på planenheten. Kommunstyrelsen har under året beslutat att lägga ner planarbetena för Bojarskolan och
Mällbygård. Miljö- och byggnämnden har beslutat att lägga ner planarbetet för Canning. Samtliga dessa har varit
planer där planenheten i sin årsplanering avsatt mycket tid för att färdigställa planerna och nu istället fått styra om
verksamheten och starta upp andra uppdrag.
Under året har sex planer antagits av kommunfullmäktige: Hogdal 2:22, Västra Prästängen, Sardinen 1, Mekanikern
1, Kaveldunet 1 och Bojarskolan etapp 1. Samtliga dessa detaljplaner ger byggrätter för olika typer av verksamheter.
Inga nya byggrätter för bostäder medges i dessa planer.
Fem planbesked har beviljats under året: Kålvik, Knarrevik 1:4, Rossö 1:43, Fjällskivlingen 2 och Norrkärr 1:119. Av
dessa syftar de fyra sista till att ta fram nya byggrätter för bostäder samt den första till att utveckla hamnområdet i
Kålvik. Ytterligare tre ansökningar om planbesked har inkommit i slutet av 2020 men har inte hunnit behandlas
innan årsskiftet.
Vid samtliga beviljade planbesked har planarbete inletts omgående. Uppdrag har också lämnats att inleda
detaljplan respektive förstudie för Bojarskolan etapp 1 och Mällbyhöjden. Planenheten har även inlett arbete med
planerna för Hålkedalen 1:7, Kostergården och stadskärnan under året.
För att följa de nationella direktiv som finns kring en digital samhällsbyggnadsprocess har planenheten under året
övergått till att arbeta i Geosecmas planmodul vid produktion av plankartor. En digitalisering har också genomförts
av planer från 2012 och framåt. För äldre planer saknas ännu nationella riktlinjer för tolkning.
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Arbetet med hemarbete har fungerat bra på planenheten och det dagliga arbetet har endast påverkats i mindre
grad av detta.
I inledningen av året fanns en ambition att plan och miljö gemensamt skulle hålla ett antal utbildningstillfällen för
nämnden kring frågor om ekosystemtjänster, grönstruktur och artskydd. Detta har dock inte kunnat genomföras.
Planenheten har genom samråd med Länsstyrelsen hittat ett förhållningssätt kring artskydd och vidare hantering av
de områden som berörs. Strömstad har flera goda livsmiljöer för de skyddade arterna sandödla och hasselsnok. Nu
finns en tänkt arbetsordning där kommunen kan stärka statusen för dessa arter i delar av kommunen för att kunna
utveckla bebyggelse i andra. Detta har stor betydelse för fortsatta exploateringsprojekt. Under hösten söks LONAbidrag för att kunna arbeta vidare enligt denna strategi.
Ungefär lika många ansökningar om förhandsbesked har kommit in som tidigare år. Totalt har positiva besked
lämnats för nio nya boendeenheter. Förhandsbesked har också lämnats för en restaurangverksamhet på Koster.
Kart-, mät- och GIS-enheten
2019 var ett mycket intensivt år med många uppdrag och dessutom en förändring i personalgruppen. Detta innebar
att vi inte hann med mycket av det löpande arbetet med ajourföring av kartan.
Under 2020 har tempot blivit något lägre, troligen med anledning av Corona. Detta har inneburit att vi kunnat
arbeta ikapp, trots en sjukskrivning i personalgruppen. Under året har vi också slutfört arbetet med det samarbete
kring förbättringar i kartan som inleddes ihop med lantmäteriet år 2019. Under slutet av 2020 inleddes ett nytt
samarbete med lantmäteriet för att kvalitetsförbättra fastighetsgränser i kommunen.
Personalen som jobbar ute med mätuppdrag har vid vissa uppdrag en utsatt arbetsmiljö. Under hösten har vi därför
gjort en extra insats för att belysa arbetsmiljöfrågor och fokuserat på områden där vi kan bli bättre. Ett sådant
område har varit de situationer där mätarbete utförs längs med vägar. Samtlig personal har under hösten gått
utbildningen ”arbete på väg”. Efter denna utbildning har ytterligare utrustning införskaffats för att kunna märka
upp arbetsplatsen samt förbättringar har gjorts på enhetens bil med ytterligare varningslampor. Personalen har
också en app i sina telefoner där de inför varje uppdrag gör en riskbedömning för det uppdrag de ska göra för att
tänka igenom vilka åtgärder som kan behöva vidtas för det speciella uppdraget.
I en framtida utveckling av kart- och mätteknik ingår arbete med drönare. Enheten ligger i startgroparna för att titta
på denna utveckling. Vi har kontakt med andra kommuner och våra programvaruleverantörer för att se hur vi skulle
kunna komma vidare i frågan. Vi har även gjort provflygningar med räddningstjänstens drönare. Här finns en stor
potential att på sikt förenkla vissa arbetsmoment.
Byggenheten
För att kunna bedriva en effektiv verksamhet är den överlägset viktigaste komponenten att kunna ha en intakt
personalstyrka som är inarbetad och kan yrkesområdet. Så har inte 2020 sett ut. I inledningen av året tappade vi en
bygglovshandläggare och blev därmed en man kort under en period under rekryteringen. Men en ny handläggare
på plats under våren tog enheten även emot en praktikant som vi sedan lyckats behålla under sommaren. När
hösten sen kom och en av handläggarna gick på föräldraledighet har vi kunnat erbjuda ett vikariat. Men denna
personalomsättning med två av fyra handläggare relativt nya inom yrket påverkar effektiviteten. Även inom
gruppen byggnadsinspektörer har en av tre handläggare bytts ut under året vilket även här innebär ett tillfälligt
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tapp i produktivitet. Detta tillsammans med rekommendationer om arbete hemifrån har inneburit en hög
belastning på ett fåtal handläggare.
Corona har också påverkat verksamheten och under perioder har antalet ärenden in till verksamheten varit lägre än
samma perioder tidigare år. Med tanke på den personalomsättning som varit har detta dock inneburit att vi hunnit
med handläggningen och även kunnat hantera ett antal tillsynsärenden. Distansarbetet som Corona inneburit har
också lett till ett nytt arbetssätt med digitala möten. Detta är en lärdom som kommer att kunna finnas med i
verksamheten även framöver för att kunna erbjuda flexiblare möten för sökanden som inte finns på orten.
En förutsättning för att hemarbetet har fungerat så bra under året är att vi redan tidigare hade beslutat att gå över
till en helt digital ärendehantering 2020. Detta har till stora delar fungerat bra. Största problemet är nästan för de
som sitter kvar på kontoret och jobbar då det finns någon typ av tröghet i systemet i den delen av stadshuset där
byggenheten sitter. Programmen går långsammare, program kraschar flera gånger i veckan och mycket väntetid
uppstår. IT-avdelningen är medveten om problemet och letar efter en lösning. Detta kostar sammantaget många,
många timmar under ett år och skapar en frustration.
Under perioden med Corona visas än tydligare hur viktigt det är att medborgare kan sitta hemma och ta del av
information från oss via kommunens webb. Dock har avdelningen ingen egen webbansvarig eller resurser att arbeta
med denna information och det har varit ett tungt jobb under året att få ut korrekt information.
Statistik från förvaltningen finns nedan i avsnittet ”Verksamheten i siffror”.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Det gångna året har på flera sätt varit ett händelserikt år. Främst har den pågående pandemin påverkat hur och vad
avdelningen har arbetat med under 2020. Den har medfört ett utökat tillsynsansvar som på avdelningen har tagit
närmare 1000 timmar i anspråk. Med facit i handen så har vi gjort bra avvägningar och prioriteringar och genomför
vår tillsyn på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Trängsel har i mycket stor utsträckning kunnat undvikas. En sedan i
våras stängd gräns har definitivt påverkat situationen avseende trängsel på ett positivt sätt. Utan en stängd gräns
hade trängsel och smittspridning varit större och vår arbetssituation avsevärt mer ansträngd. En konsekvens av
pandemin och de timmar vi har behövt lägga på trängseltillsyn är att andra arbetsuppgifter har behöver prioriteras
ner och skjutas på framtiden. Den planerade tillsynen på olika tillsynsobjekt har i stor utsträckning hunnits med.
Främsta undantaget är verksamhet som på grund av pandemin helt eller delvis hållit stängt. I de fall vi inte har
kunna genomföra planerad tillsyn, och tillsynsavgiften redan debiterats, så har tillsynsavgiften helt eller delvis
återbetalats. Ingen anmärkningsvärd tillsynsskuld följer med från 2020 till 2021.
Det som inte hunnits med är främst egeninitierad tillsyn och projekt. I ett par fall berörs aktiviteter och styrtal för
2020. Bland annat har det inte funnits tid till att ta fram en handlingsplan för förorenad mark, genomföra den
egeninitierade strandskyddstillsynen och åtgärda så många enskilda avlopp som var planerat. Här är det viktigt att
påpeka att det inte är bara är pågående pandemi som påverkat avdelningen negativt, utan det finns ytterligare två
faktorer. Under våren 2020 ökade sjukskrivningstalet på avdelningen från ungefär en halv heltidstjänst till tre
heltidstjänster under sommaren. Samtidigt valde dåvarande avdelningschef att säga upp sig. En befintlig
handläggare på avdelningen gick in som tillförordnad avdelningschef samtidigt som handläggaren har kvar sina
befintliga arbetsuppgifter. Med hjälp av insatser under hösten 2020 så har sjukskrivningstalet sjunkit för att vid
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årsslutet vara nere på under en heltidstjänst. Sammantaget har avdelningen under 2020 saknat resurser
motsvarande mer än 2000 timmar i förhållande till den ambitionsnivå som fanns vid början av året. Ovanstående
har givetvis påverkat avdelningens förmåga att klara av sitt uppdrag negativt. Med hjälp av prioriteringar,
samarbeta och en dynamisk arbetsgrupp så är resultatet ändå över förväntan.
Att miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhet under 2020 påverkats av rådande omständigheter syns i den
statistik som går att får fram. Överlag så har antalet ärenden minskat i förhållande till föregående år (2019). I vissa
fall, som antalet bygglovsremisser, så beror det sannolikt till största delen på omständigheter kopplat till coronaepidemin. Det har helt enkelt sökts färre bygglov som remitteras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen under 2020.
Medan det i andra fall, till exempel antal förelägganden riktat mot bristfälliga enskilda avlopp, så beror minskningen
på resursbrist som både kan kopplas till epidemin, såväl som till sjukskrivningar och byte av chef.
Antal ärenden som är kopplat till smittskydd sticker av förklarliga skäl ut i jämförelse med tidigare år som en av få
poster där antalet ärenden ökat. Antalet ärenden (119 st) ska inte rakt av ses som ett tal för hur många
tillsynsbesök som genomförts. De är fler. Närmare 550 st tillsynsbesök genomfördes under perioden april till och
med december på verksamheter med serveringstillstånd.
Inom de områden där antalet ärenden i stor utsträckning är kopplat till återkommande planerad tillsyn så avviker
antalet ärenden inte lika mycket i jämförelse med tidigare. Tillsynen är ofta lagstadgad och ska genomföras, varför
den prioriterats före egeninitierad tillsyn och projekt. Livsmedelstillsyn, som nästan bara finansieras med fasta
årliga avgifter som debiteras i förskott, står för merparten av den återbetalning av tillsynsavgifter som beskrivs
tidigare.
Att egeninitierad tillsyn och projekt, så som att ta fram en handlingsplan för förorenad mark och en naturvårdsplan,
inte har prioriterats innebär inte att avdelningen inte arbetat med frågor eller ärenden inom dessa områden. Vad
gäller förorenad mark så har flera ärenden hanterats under året. Bland annat Hälle hamn där saneringsåtgärder är
planerat att ske under kommande år. Förorenad mark är tillsammans med naturvård två områden som avdelningen
bevakar vid detaljplanering, bygglov och exploatering.
Ett arbetsområde som tar allt mer tid i anspråk och som även fortsättningsvis förväntas behöva större resurser är
tillsyn på flerbostadshus. Historiskt sett är en stor del av de klagomål som kommer in till avdelningen kopplat till
boendemiljö. Under 2020 har ett par omfattande ärende drivits som en konsekvens av oacceptabel inomhusmiljö
och ovilja från fastighetsägarens sida att vidta åtgärder. I ett par fall har det blivit aktuellt att förelägga med vite.
Ambitionen är att framöver arbeta mer med planerad tillsyn för att säkerställa att flerbostadshus i Strömstad har en
acceptabel inomhusmiljö för de boende. Något som på sikt förväntas minska antalet klagomål.
Värt att lyft är att vi inför 2020 fick en inbjudan från Miljödepartementet om att medverka som expert i en
arbetsgrupp för översyn av strandskyddet. Anledningen till att en handläggare hos oss sedermera valdes ut var
dennes kunskap och erfarenhet inom området. Utredningsarbetet har pågått under 2020 och mynnade i slutet av
året ut i ett betänkande.
Avdelningen har under 2020 arbetat med att införa flera e-tjänster. Arbetet är inte färdigt, men det finns i nuläget
e-blanketter inom flera av de ansvarsområden som avdelningen har. Införandet av e-tjänster ligger i linje med
kommunens övergripande mål om en ökad digitalisering.
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Det är tydligt att de senaste årens digitalisering lagt grunden för att vi har kunnat arbeta så effektivt på distans 2020
som nu varit möjligt. I likhet med andra enheter och verksamheter så har handläggare på avdelningen under året i
stor utsträckning arbetat hemifrån. Det har fungerat över förväntan med hjälp av fungerande verksamhetsstöd och
kommunikationssystem. Möjligheten till effektivt arbete på distans hade så sent som för bara 5 år sedan varit
avsevärt mycket sämre. Sett i ett längre perspektiv ger det oss också en större möjlighet till samverkan med andra
kommuner och regioner.
Coronaepidemin har inte bara inneburit att vi i stor utsträckning har arbetat hemifrån. Det har också påverkat hur vi
bedriver vår tillsyn. I vanliga fall har merparten av vår tillsyn bedrivits på plats hos verksamheten. Under 2020
ersattes en del av den fysiska tillsynen med så kallad skrivbordstillsyn för att minska risken för smittspridning.
Skrivbordstillsynen har antingen genomförts i realtid över telefon, Skype eller motsvarande. Eller genom att skicka
ut frågor. Det har fungerat väl och fokus har varit verksamheters egenkontroll. Skrivbordstillsyn har använts vid
bland annat tillsyn på skolor och vårdinrättningar där fysisk tillsyn varit olämpligt.
Det projekt som rör avveckling av bergrum som utnyttjats för lagring av bensin i berget innanför Myrens hamn går
mot sitt slut. All sanering är färdig och grundvattennivån i berget är i princip återställd. Nu återstår återkommande
provtagning under ett antal år framöver i enlighet med ett kontrollprogram. Fram tills nu har länsstyrelsen varit
tillsynsmyndighet. Tillsynsansvar kan dock inom kort komma att tas över av kommunen.
Samverkan mellan länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen har under många år fungerat mycket bra.
Inte bara inom miljöskydd, utan även andra områden. 2020 är inget undantag. Avdelningen samarbetar också med
flera kommuner i västra götalandsregionen. Framförallt med de närmaste i Bohuslän. Med återkommande möten
inom egentligen alla de ansvarsområden som vi har delas erfarenheter och kunskap. Något som är mycket
värdefullt för mindre kommuner. Under ett 2020 startades en samverkansgrupp avseende fritidsbåtar och
fritidsbåtshamnar. Ett stor område som inte minst berör alla kustkommuner i västra götalandsregionen. Strömstads
kommun höll i taktpinnen för ett första möte under hösten där fler än 20 kommuner närvarande tillsammans med
handläggare från länsstyrelsen.
Statistik från förvaltningen finns nedan i avsnittet ”Verksamheten i siffror”.

Räddningstjänsten
Förebyggande avdelning
Räddningstjänsten har haft ett händelserikt år. Flertalet av räddningstjänstens kärnområde har påverkats t.ex.
brandutbildning för kommunalanställda och barn i årskurs 4 och 7 och förskola har ställts in. Den planerade
tillsynen på olika tillsynsobjekt har inte utförts på grund av pandemin. Att förebyggande avdelningen har ett
överskott i budgeten beror på en vakant tjänst.
Operativ avdelning
Räddningstjänsten har under 2020 klarat sitt uppdrag i såväl beredskap som larm utan att påverkas negativt av den
pågående pandemin. Stor påverkan har det varit på övningsverksamhet med inställda övningar på grund av
eventuell risk för smittspridning i arbetslagen. Under året har Insatsledare (Jourhavande befäl) medlyssnat på
inkommande 112 samtal till SOS. Därmed har de larm som inte har varit behov av räddningstjänstens utryckning
kunnat stoppas. Strömstads räddningstjänst har vid 26 tillfällen stöttat Tanums räddningstjänst med
9

räddningsinsatser i Tanums kommun. Tanums räddningstjänst har vid 13 tillfällen stöttat Strömstads
räddningstjänst. Haldens räddningstjänst har vid 15 tillfällen stöttat Strömstads räddningstjänst.
Under året har antalet larm minskat med ca 28 procent.
Största minskningen har varit brand i byggnad med 34 procent, Automatlarm med 36 procent, brand i fordon med
45 procent och trafikolyckor med 54 procent. Minskningen av antalet larm beror på att besökande från och till
Norge har minskat (på grund av stängd gräns).

Antal brand i byggnad
Antal brand i fordon
Antal brand i avfall/återvinning
Antal brand i skog och mark
Antal automatlarm
Antal trafikolyckor
Antal IVPA larm
Antal larm i annan kommun
Antal övriga larm
Summa
Hjälp från Tanums räddningstjänst
Hjälp från Haldens räddningstjänst

2020
19
5
5
8
89
19
76
26
49
296

2019
29
11

13
15

28
21

20
143
55
92
33
30
413

Statistik från förvaltningen finns nedan i avsnittet ”Verksamheten i siffror”.
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2018
12
16
2
27
96
61
69
36
108
427
30

Verksamheten i siffror

Antal nämndbeslut
Övriga ärenden, administration
Miljöärenden
Bygglovsärenden
Förhandsbesked
Planärenden
Räddningstjänsten
Antal AU beslut
Övriga ärenden, administration
Miljöärenden (serveringstillstånd)
Bygglovsärenden
Planärenden
Räddningstjänsten
Antal delegationsbeslut
Varav miljöärenden
Byggärenden
Planärenden
Räddningstjänsten
Administrationen
Kart och mät
Ordförandebeslut
Tillsynsärenden
Bygg
- Inkomna
- Avslutade
Miljö- och hälsa
- Inkomna
- Avslutade
Räddningstjänsten
- Tillsynsärenden
Räddningsinsatser
Räddningsinsattstimmar
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2020
195
62
47
62
12
9
3
16
0
16
0
0
0
1595
291
1102
2
120
0
60
20

2019
239
67
58
79
18
14
3
16
0
16
0
0
0
1731
452
1182
5
35
0
46
11

2018
200
67
44
52
22
12
4
20
0
20
0
0
0
1591
355
1004
2
158
11
47
14

2017
206
60
46
54
21
23
2
26
0
25
1
0
0
1289
268
932
3
71

53
73

45
71

27
17

10
43

1642
1700

1727
1357

1482
1034

1151
1056

9
296
1694

19
413
2919

28
427
3 076

55
391
2377
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Nyckeltal för Miljö och
hälsoskyddsavdelningen:

2020

2019

2018

2017

Kostnad/kommuninvånare

195

195

241

190

Intäkt/bruttokostnad för hela avdelningen

0,7

0,68

0,62

0,62

Intäkt/bruttokostnad för livsmedel

0,9

1,05

0,97

1,19

Intäkt/bruttokostnad för miljö och
hälsoskydd

0,67

0,71

0,65

0,54

Intäkt/bruttokostnad för miljöövervakning

0,53

0,62

0,5

0,6

Nyckeltal för Räddningstjänsten:

2020

2019

2018

2017

Antal larm

296

413

427

391

Kostnad exkl.
lokalkostnader/kommuninvånare

993

1014

1 107

1016

Antal externa deltagartimmar i information
och utbildning

*760

*3 314

*3 268

*3147

Nyckeltal för Plan- och kartavdelningen:

2020

2019

2018

2017

Antal inkomna ansökningar om planbesked

6

8

8

6

Antal antagna detaljplaner

6 i KF

4 i mbn

4

2

Antal antagna detaljplaner per årsarbetare

1,25

1

1

0,4

Antal förhandsbesked (inkomna ärenden

32

21

37

33

Antal producerade nybyggnadskartor per
årsarbetare

38,5

41,2

22,3

Antal beslutade boendeenheter i
förhandsbesked

9

10

37, varav 12 i
parhus

15 enbostad
+ 64 - 98 i
flerfamiljshus

Antal boendeenheter i DP

0

10

350

0

*inkl kommunal personal och skolelever
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Nyckeltal för byggavdelning

2020

2019

2018

2017

Antal inkomna bygglovsansökningar

264

296

318

311

Antal tagna bygglovsbeslut

215

262

274

299

Antal inkomna bygglov för boendeenheter

227

209

54

144

Antal slutbesked

257

264

283

298

Antal inkomna Attefall

68

54

54

61

Tagna slutbesked för Attefall

23

34

19

37

Färdigställda boendeenheter med slutbesked

101

85

87

41
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MÅLUPPFYLLELSE
Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet
Långsiktigt mål
Nämndmål
2030 uppfyller Strömstad
de globala målen för
Hållbar utveckling AGENDA 2030

Mbn ska arbeta för att minska
påverkan av skadliga
kemikalier, föroreningar och
kontaminering av luft, vatten och
mark i enlighet med upprättad
tillsynsplan

Nämnden ska skydda och
utveckla grönområden för att
gynna den biologiska
mångfalden

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen
Långsiktigt mål
Nämndmål
2030 råder balans
mellan tillgång och
efterfrågan av bostäder i
olika upplåtelseformer i
hela kommunen

Nämnden ska ha en effektiv
handläggning med ökad
kostnadstäckningsgrad

Nämnden ska ha en effektiv och
rättssäker hantering av
bygglovsansökningar

Status Trend Måluppfyllelse
Styrtal: Antal åtgärdade avlopp
Mål: 50
Utfall: 25
Coronapandemin har påverkat dels avdelningens prioritering av resurser och dels samhällets möjlighet att utföra
åtgärder. Flera av de åtgärdade avloppen har skett frivilligt utan föreläggande, exempelvis i samband med ombyggnation
eller andra förändringar.
Styrtal: Tillsyn av förorenad mark
Mål: Upprätta handlingsplan
Utfall: Påbörjad
Arbetet har under året varit nedprioriterat på grund av resursbrist med anledning av Coronapandemin. Fortsatt arbete
ligger med i plan inför 2021.
Styrtal: Antal planer med kompensationsåtgärder
Mål: Genomförs i minst en kommunal plan per år
Utfall: Inget beslut ännu
Nämndmål om att anta minst en detaljplan med kompensationsåtgärder föreligger. Ingen plan har under 2020 antagits
utifrån det här målet men det finns möjligheter i planen för Bojarskolan eller Vattentornsberget som båda är pågående
planer. En färdig naturvårdsplan underlättar sannolikt framtida planarbete. Målet är att naturvårdsplanen ska vara antagen
under 2021.

Status Trend Måluppfyllelse
Styrtal: Kostnadstäckningsgrad inkl. kommungemensamma kostnader
Mål: Plan, mät och GIS, 50% Bygg, 51%
Utfall: Plan, mät och GIS 51% Bygg 56%
Trots att målet i sig är uppfyllt så har det påverkat verksamheternas möjligheter att prioritera enligt lagstiftarens
intentioner. Skattefinansierade verksamheten har fått stå tillbaka.
Styrtal: Handläggningstid
Mål: 50 % av bygglovsärendena ska avslutas inom åtta veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar föreligger
Utfall: 80 %
172 ärenden av 214 är avslutade inom åtta veckor. Vi ser också att reducerade bygglovsavgifter är lämnade för 10
ärenden.
Styrtal: Andel vunna överprövade ärenden
Mål: Mer än 85% vunna överprövade ärenden
Utfall: 85%
36 vunna av 40 avslutade överprövade ärenden under året. Slutsatsen av utfallet är att nämnden har en rättssäker
hantering i de ärenden som de fattar beslut om och som handläggs av förvaltningen.

Nämnden ska i samråd med
kommunstyrelsen utföra
detaljplanarbete inom ram för
kommunens
samhällsbyggnadsansvar

Styrtal: Antal nya boendeenheter
Mål: 100/år (genomsnitt 3 år) varav 40 % hyresrätter 20 % småhustomter 40 % bostadsrätter. Fördelning mellan tätort och
landsbygd 80%/20%
Utfall: 2018-2020: 91/år varav 2% hyresrätter, 54% småhustomter, 44% bostadsrätter
Nämnden har bidragit till målets uppfyllnad i de ansökningar som kommer in men har begränsad påverkansmöjlighet på
utfallet. För att nå målet behöver man arbeta för att Strömstad kommun självt eller annan entreprenör väljer genomföra det
som planerna möjliggör i form av bygglov och byggande. Under 2020 ser vi en liten tillbakagång i satsningar och därmed
också i ansökningar.
Styrtal: Antal nya byggrätter för boendeenheter i detaljplan
Mål: 100/år (genomsnitt 3 år) varav 40 % hyresrätter 20 % småhustomter (varav 5 kommunala tomter) 40 % bostadsrätter.
Fördelning mellan tätort och landsbygd 80%/20%
Utfall: 2018-2020: 84/år
Inga planer med byggrätter för boendeenheter har antagits under året.
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EKONOMISK REDOVISNING
Driftsredovisning
Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Resultat exkl förändringa av semesterlöneskuld
Förändringar av semesterlöneskuld
Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld

2020
17,1
-34,9
-5,1
-5,6
-45,5
-1,8
-30,2
-0,2
-30,4
-0,2
-30,7

2019
18,0
-35,4
-4,9
-6,7
-47,0
-1,9
-30,9
-0,2
-31,1
0,0
-31,1

2018
13,9
-35,8
-2,4
-5,4
-43,6
-2,0
-31,7
-0,3
-32,0
0,1
-31,9

2017
15,0
-33,5
-2,4
-5,0
-40,8
-1,8
-27,7
-0,1
-27,8
0,1
-27,7

2016
15,0
-31,3
-2,3
-5,0
-38,6
-2,2
-25,8
-0,2
-25,9
0,2
-25,7

Miljö- och byggnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,2 mnkr exklusive
semesterlöneskuldsförändring. Inklusive semesterlöneskuldsförändringen är resultatet +1,9 mnkr jämfört med
budget.
Staten aviserade tidigt under året att kommuner och regioner skulle bli ersatta för merkostnader kopplade till
Covid-19. Nämnden har under året, månaderna april till december, fått kompensation från staten för höga sjuklöner
med 106 tkr. Utöver den extra tillsyn som miljö- och hälsoskyddsavdelningen har haft, som de också delvis har blivit
kompenserade för, har inte miljö- och byggnämnden haft så mycket extrakostnader. Kompensation har utgått med
cirka 10 tkr.
Kommunen har också under året genomfört en översyn av missad återsökt moms. Detta resulterade i en
nettoökning för miljö- och byggnämnden med 19 tkr.

Belopp i mnkr
Miljö- och byggnämnd, administration
Planering, mätning
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Bygg, granskning
Summa

Utfall
-10,1
-2,6
-2,6
-15,6
0,2
-30,7

Budget Avvikelse
-10,6
0,6
-2,6
0,0
-2,7
0,1
-16,3
0,7
-0,3
0,5
-32,6
1,9

Den administrativa avdelningen visar ett överskott för året vilket delvis beror på icke budgeterade intäkter för
nämndens hantering av planarbeten samt lönebidrag för anställd.
Avdelningen har under året haft en långtidssjukskrivning som påverkar personalkostnaderna positivt. Sedan slutet
av 2019 har förvaltningen kämpat med sjukskrivningar och klagomål på inomhusmiljön och detta resulterade i att
man hyrde extra lokaler på Fiskaren och sedermera på Ångbåtskajen för delar av personalen. Detta har medfört
extra lokalkostnader som inte har blivit kompenserade från centralt håll, som vanligtvis sker. Lokalhyran för
stadshuset har på grund av pandemin också ökat, bland annat för extra städkostnader.
I slutet av 2020 har förändringar skett i ledningen och en ny tillfällig förvaltningschef är insatt. Denne går som
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konsult och har därför under november och december ökat de övriga driftskostnaderna med 120 tkr.
Under året har stora delar av planarbeten legat i dvala. På grund av den rådande pandemin har många av de
externa planerna lagts på hyllan i väntan på bättre tider. Det har dock börjat röra lite på sig under den senare delen
av året men det resulterar inte i att utfallet når upp till den budgeterade nivån. Internt har man valt att avsluta ett
par kommunala bostadsplaner. Det som får plan- och mätavdelningen att balansera är fler kart- och mätuppdrag
som har inneburit ett överskott på intäktssidan. Sjukskriven personal och tidig pensionsavgång hjälper också till att
balansera slutresultatet.
För miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn med debiterbara timkostnader minskats och nedprioriterats under
året till stor del som ett resultat av den pågående pandemin. För verksamheter där planerad tillsyn inte kunnat
genomföras och avgift redan debiterats, har tillsynsavgiften helt eller delvis återbetalats. Detta sammantaget
resulterar i att avdelningen inte når upp i budgeterade intäkter. Avdelningen har fått lägga många timmar på
utökad tillsyn enligt den pandemilag som tillkom från den första juli. Detta har kompenserats med bidrag från
staten på cirka 233 tkr, en summa som inte täcker den egentliga kostnaden. Trots detta så visar avdelningen på ett
överskott. Överskottet beror på sjukskrivningar i personalen och en vakant tjänst.
Räddningstjänsten har under året haft en vakant tjänst som påverkar personalbudgeten positivt. Denna tjänst var
avsedd att jobba mycket med tillsyn och intäkterna för tillsyn når på grund av detta inte upp till budgeterad nivå.
Färre automatlarm än väntat påverkar också resultatet. Dessa poster går alltså hand i hand, överskottet för
personal täcker upp de förlorade intäkterna.
Eftersom investeringarna inte har kunnat ske helt enligt plan så finns också ett överskott för kapitalkostnader.
Trots rörelse i personalen, som påverkar effektivitet och produktivitet, samt färre inkomna bygglovsansökningar har
byggavdelningen klarat hålla budget och går med överskott på samtliga poster.

Investeringsredovisning
Belopp i mnkr
6-hjuling
Befälsbil
Servicebil
Brand/Räddning Sydkoster
Summa

Budget
0,4
1,1
1,6
0,5
3,6

Utfall
0,0
0,0
0,1
0,2
0,3

Under året är det räddningstjänsten som stått för förvaltningens investeringar. Investeringar för 3,6 mnkr var
planerade, men alla investeringar har inte kunnat påbörjas eller avslutas.
Investeringen av 6-hjuling på 400 tkr sker i samupphandling med Sotenäs och Tanum i början av 2021 och nämnden
har därför begärt överflyttning av investeringsmedlen till nästkommande år.
Detsamma gäller för befälsbilen, där nämnden har begärt överflyttning av investeringsmedel för 1,1 mnkr.
Räddningstjänsten vill avvakta och se vilka behov som finns på grund av samverkan med Göteborgsregionen och
deras ledningssystem. Befälsbilen kommer alltså upphandlas under 2021.
För investeringen av den nya servicebilen har nämnden, med hjälp av att den kunnat avropas från tekniska
nämndens upphandling, fått ett bättre pris. Servicebilen hamnar i slutändan på 1 mnkr och har alltså minskat med
hela 600 tkr. Under hösten har den börjat tillverkas och skulle ha levererats före årsskiftet, men på grund av
pandemin förväntas den nu levereras i början av 2021 istället. Kostnader på cirka 100 tkr för
kommunikationsutrustning som ska monteras vid leverans har köpts in under året, därför har nämnden begärt
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överflyttning av 900 tkr för investeringen till nästkommande års budget.
Släcksystemet för Koster som fördes över från 2020 till 2021 med en budget om 450 tkr istället för 1,3 mnkr har
blivit en ännu billigare investering än väntat. Den ursprungliga investeringen var avsedd för inköp av nya
släcksystem till befintliga bilar, men vid en analys visade det sig att befintligt släcksystem kunde byggas om för
användning av ett miljövänligt släckmedel. Investeringen har under året avslutats och driftsatts.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Antal anställda
varav kvinnor
varav män
Antal årsarbetare
Medelålder
Andel heltidsanställda
varav kvinnor
varav män
Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid
varav kvinnor
varav män
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr)

2020
46
23
23
46
42,7
95
96
95
7,74
14,23
1,27
89

2019
48
24
24
48
45,2
96
96
95
4,79
8,01
1,6
73

2018
47
23
24
47
45,4
96
96
96
4,34
6,89
1,7
52

2017
50
26
24
48
45,4
89
88
91
6,48
8,66
4,24
62

2016
47
24
23
45
44,7
89
87
90
7,84
11,77
3,62
76

Personalstruktur
Under år 2020 har personalstrukturen inte förändrats i någon väsentlig omfattning. Antalet årsarbetare har minskat
med två årsarbetare i jämförelse med föregående år.
Sjukfrånvaro
Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat och kommit upp på en klart högre nivå än tidigare år. Sjukfrånvaron bland
kvinnor är tydligt högre än bland män. Även långtidssjukfrånvaron har ökat från föregående år. Anledningarna är till
viss del Corona situationen samtidigt har hemarbete erbjudits för medarbetare som haft lättare symptom.

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS INTERNA
KONTROLL
Uppföljningen av intern kontroll för miljö- och byggnämnden har under 2020 avsett följande områden:
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Kompetensförsörjning: Bristande kompetensförsörjning/backup innebär risk att inte klara uppdraget
Kommungemensam verksamhet: Risk att ökad kommungemensam administrativ
ambition/utvecklingsprojekt skapar merarbete utanför avdelningens planerade verksamhet
Icke ändamålsenliga lokaler: Att dela rum eller ha för få sammanträdesrum utgör risk för att
myndighetsutövande personal har svårt att ta emot besök
Dålig innemiljö/arbetsmiljö: Risk att dålig innemiljö leder till personalflykt och sjukskrivningar





Avtal mellan samverkande kommuner inom räddningstjänst: Risk för utebliven betalning eller tvist vid
gemensamma insatser på grund av avsaknad av avtal mellan Strömstads räddningstjänst och samverkande
kommuner
Upphandling och inköp: Risk att inköp och upphandling inte sker i enlighet med lagstiftning och interna
regler

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några
allvarliga eller akuta brister avseende den interna kontrollen.
Två av de sex granskningsområdena kommer dock att överföras till interna kontrollplanen för år 2021, då
genomförda kontroller visar att det finns förbättringspotential. Dessa områden är kompetensförsörjning samt
upphandling och inköp.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Handeln och besöksnäring i Strömstad som drivkraft
Under 2018 och 2019 har det likt tidigare rapporterats om rekordförsäljning i handeln i Strömstad. Under 2020
inträffade pandemin som fått mycket stora konsekvenser framförallt för handel. Gränsen till Norge har varit stängd
under större delen av året. Vad som kommer att bli efter öppnande vet vi inte, troligen blir det en annan typ av
verklighet än den som varit tidigare. Behovet av tillsyn kommer fortsatt att vara stort i Strömstad men perspektivet
har förändrats. Besöksnäringen kommer troligen att ligga på en hög nivå, då nationella trender pekar på ett ökat
intresse för båt, camping och friluftsliv.

Bostadsbyggandet
Byggbranschen är konjunkturkänslig och under 2018 verkade byggnationen gå ned. Nedgången tycks ha avmattats
och under 2019 har vi i alla fall sett en lokal ökning för att under 2020 vara på en osäker och ganska darrig nivå.
Strömstad hör till de områden i landet som fortsatt har eller haft en stabil uppgång vad gäller prisnivån på fritidshus
och villor, vi ser inte en minskning ännu trots att man gör det på många håll i landet.
I och med en osäker arbetsmarknad kan ett något minskat befolkningsunderlag komma att påverka behovet av nya
bostäder.
Nämnden bedömer att vi måste lägga minst lika mycket resurser på prövning och granskning av ärenden under
2021 som under 2020. Det innebär att nämnden även under 2021 kan komma att prioritera om till en ökad tillsyn.
Ökad tillsyn och ett minskat byggande kan komma att påverka ekonomin negativt.

Växande komplexitet i regelsystem och ökad digitalisering
Som ”myndighetsnämnd” har Miljö- och byggnämnden en mängd speciallagstiftning att förhålla sig till. Nämnden
ser fortsatt växande komplexitet i de regleringar som styr verksamheten. Nya och ändrade lagkrav, ökade krav på
statistik och återrapportering och fler upphandlingar kombinerat med nya datasystem kräver resurser, både för
handläggning och för att bibehålla och utveckla personalens kompetens.
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Pandemin har bidragit positivt till att driva digitaliseringen över den första puckeln. Vi ser att vi kommer att
fortsätta den vägen. Digitaliseringen medför möjligheter för nya mer flexibla arbetssätt, som i sin tur kan öppna upp
för att kunna öka kompetensen vid rekryteringar.

Fortsatt hög konkurrens om kompetens
När Sveriges kommuner ska peka ut framtidens främsta utmaningar står kompetensförsörjning högt på listan. Både
svårigheter att rekrytera ny personal och att behålla befintlig kompetens framhålls. Inom miljö- och
byggverksamheterna har personalomsättningen varit hög under flera år och de senaste åren har det varit särskilt
svårt att attrahera personal inom plan- och byggverksamheterna. Under 2019/2020 har läget stabiliserats, tidigare
rekryteringar samt internutbildning har medfört att kompetensen har ökat. Behovet av spetskompetens ökar, något
som kan vara svårt att upprätthålla på egen hand samtidigt som konkurrensen om just kompetensen ökar.
Nämnden har även ramavtal avseende konsulttjänster vilket ger möjligheter inom främst planområdet.
Förvaltningen har uppmärksammat att även konsultbranschen upplever personal- och kompetensbrist.
Nämnden har stora svårigheter med att behålla och rekrytera personal till räddningstjänstens deltidsverksamhet.
Arbetet med kompetensförsörjning behöver fortsatt prioriteras under kommande år. Samverkan över förvaltningsoch kommungränser behöver utvecklas ytterligare. Förvaltningen behöver även fortsätta resan med att utveckla
nya sätt att arbete och rida vidare på den våg av digitalisering som pandemin bidragit till. Under 2021 kommer en
kompetens som stadsarkitekt att rekryteras.
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