
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGENS 
VERKSAMHETSPLAN 2016 

 

Bakgrund 

Miljö- & byggnämnden har det lokala 

myndighetsansvaret och ansvarar för fysisk planering, 

prövning och tillsyn inom plan- & byggområdet, samt 

miljö- & hälsoskyddsområdet och livsmedelskontroll 

med angränsande speciallagstiftning inklusive alkohol 

och tobakslagstiftning. Nämnden ansvarar även för 

kommunens övergripande naturvårdsarbete.  

Miljö- & byggnämnden är tillika räddningsnämnd och 

har ett lokalt tillsynsansvar samt ger mål och anvisningar 

för räddningstjänstens skadeavhjälpande och 

skadeförebyggande verksamhet samt för 

sotningsverksamheten.  

 

Utifrån kommunens övergripande mål har varje 

nämnd och förvaltning till uppgift bryta ned och att 

ta fram övergripande mål för respektive verksamhet. 

Utifrån dessa mål ska sedan varje verksamhet 

(avdelning eller enhet) skapa sina egna 

verksamhetsspecifika mål som svarar emot dessa.  

Dessa verksamhetsspecifika mål ska återfinnas i 

respektive verksamhets aktivitetsplan.  

Fullmäktige respektive nämndsmål är styrande. 
 

Politiska beslut 

Kommunens övergripande mål: 

En fossiloberoende kommun 2030. Ett aktivt arbete 

med miljö, klimat och energi är nödvändiga för att 

möta klimat- och miljöhoten. Det skapar också 

många möjligheter i det lokala strategi- och 

utvecklingsarbetet, skapa nya arbetstillfällen, 

utveckling i hela kommunen och en bättre lokal 

miljö. Miljömålen för Strömstads kommun, som 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-24, ska 

integreras i den löpande verksamhetsplaneringen 

för samtliga förvaltningar, utifrån en tidsplan som 

sträcker sig till 2030. 

 

Hållbarhet - består av tre dimensioner 

Hållbar utveckling handlar om en medveten och 

balanserad användning av olika resurser, till 

exempel: 

Naturresurser, realkapital, infrastruktur, bebyggelse 

och mänskliga resurser. Resurserna måste förvaltas 

med helhetssyn på ett sådant sätt att en god 

miljömässig, ekonomisk och social utveckling kan 

uppnås, idag och för kommande generationer. De 

tre dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt 

beroende av varandra. Var för sig är de nödvändiga 

men inte tillräckliga. Först tillsammans uttrycker de 

hållbarhet. 

 

Ekonomiska dimensionen -

tillväxt/konkurrenskraften 

Strömstads kommuns utveckling och grunden för 

välfärden beror i hög grad på tillväxten och 

utvecklingskraften hos näringslivet. Ett bra 

företagsklimat skapas av ett kreativt samhälle med 

rikt förenings- och kulturliv, bra skola, vård och 

omsorg samt goda boende- och livsmiljöer. Den 

ideella sektorn är en viktig del i den sociala 

ekonomin som stimulerar till samhällsutveckling 

genom privata initiativ och entreprenörskap. Den 

ideella sektorn är också en arena för 

arbetsdeltagande då den fångar upp individer som 

annars skulle hamnat utanför arbetslivet. Det är 



viktigt att stärka förutsättningarna för utveckling av 

befintligt näringsliv samt för nyskapande och 

nyföretagande. 

 

Sociala dimensionen 

-människan/medborgarkraften 

I Strömstads kommun finns goda förutsättningar 

för ett liv med hög livskvalitet. En viktig faktor för 

en positiv utveckling av samhället är jämlika 

förhållanden, i hälsa, i förenings- och kulturutbud, i 

arbetslivet, mellan män och kvinnor, mellan gamla 

och nyakommunmedlemmar. Demokratiutveckling 

som till exempel medborgardialoger är centralt för 

att få kommuninvånare att känna 

trygghet, social tillit, gemenskap samt att de är 

delaktiga i utvecklingen. 

 

 

Ekologiska dimensionen 

-miljön/bärkraften 

Vår miljö är en av våra viktigaste tillgångar, att 

kunna vistas och uppleva den storslagna och 

variationsrika naturen värdesätts högt av många 

människor. Tillträdet och tillgängligheten till 

strandzonen är en aspekt av detta. En annan är att 

naturresurserna måste tryggas och ekosystemens 

långsiktiga produktionsförmåga måste bevaras. 

Exempel på viktiga åtgärder är att minska 

elanvändningen och att stimulera produktion av 

förnyelsebar energi, att satsa på infrastruktur för 

effektivare transporter, att fysiskt planera för 

hållbara strukturer och inte minst att öka 

människors kunskap om dessa frågor. 

 

KF Mål, Fokusområde och Nämndmål 
Bygga, Bo och Miljö 

Mål KF mål Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 
Bostadsbyggandet 
prioriteras under hela 
mandatperioden 

 
Strömstad skall vara en fossil 
oberoende kommun 2030 

Byggrätter för 200 nya 
boendeenheter ska 
tillskapas under 2015 

 
Canning planen skall antas 
under 2016 

 
50 procent av 
bygglovsärendena ska 
avslutas inom åtta veckor 
från det att fullständiga 
ansökningshandlingar 
föreligger. 

 
Areal mark i kommunen 
med områdesskydd ska 
öka 

Antal klara byggrätter 
under 2016 

 
Antagen Ja/nej 

Målet uppfyllt ja/nej 

 
Målet uppfyllt ja/nej 

MBN 
 

MBN 

MBN 

 
MBN 

KF mål 
 

KF mål 

Nämndmål 

 
Nämndmål 

Uppleva och göra 
Mål Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 
Strömstad skall vara ett 
attraktivt besöksmål 

Areal mark i kommunen 
med områdesskydd ska 
öka. 

 
Förbättrad skötsel av mark 
med kommunalt 
områdesskydd (medel 
avsatt/skötselfond). 

 
Planarbete för centrum på 
samråd. 

Målet uppfyllt ja/nej 
 

Målet uppfyllt ja/nej 
 

Målet uppfyllt ja/nej 

MBN 
 

MBN 
 

MBN 

Nämndmål 
 

Nämndmål 
 

Nämndmål 

 



Omsorg och Hälsa 
Mål (Nämnd) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 

 Förebygga olyckor och 
involvera allmänhet och 
verksamheter genom 
aktiva insatser. 

 
Full styrka/bemanning RTJ 

Målet uppfyllt ja/nej 
 

Målet uppfyllt ja/nej 
MBN 

 
MBN 

Nämndmål 
 

Nämndmål 

Trafik och Infrastruktur 
Mål (Nämnd) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 
Istället för FÖP-planprogram 
för Södra infarten, 
Torskholmen, 
Järnvägsstationen. 

Godkänt planprogram Målet uppfyllt ja/nej MBN Nämndmål 

Utbildning och barnomsorg 
Mål (Nämnd) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 
Utbilda elever i brandskydd 250 utbildade elever Målet uppfyllt ja/nej MBN Nämndmål 

Näringsliv och arbete 
Mål (Nämnd) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 
Bygglov över disk införs 
under 2016 

 
Myren-planen skall antas 
under 2016 

 
Ny detaljplan för västra 
delen av Prästängens 
handelsområde ska antas 
under 2016 

Påbörjat Målet uppfyllt ja/nej 

Målet uppfyllt ja/nej 

Målet uppfyllt ja/nej 

MBN 

MBN 

MBN 

Nämndmål 

Nämndmål 

Nämndmål 

     
Medarbetare 

Mål (Nämnd) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 
En arbetsmiljö som präglas 
av öppenhet, ett bra 
samtalsklimat och en miljö 
där olika uppfattningar 
respekteras och 
diskriminering motverkas. 

NMI – nöjd 
medarbetarindex mätning, 
högre än motsvarande 
värde föregående år. 

 
Full bemanning. 0 % 
långtidssjukskrivning. 

 
Satsning(medel/resurser) 
”praktikanter” 

Målet uppfyllt ja/nej 
 

Målet uppfyllt ja/nej 

Målet uppfyllt ja/nej 

MBN 
 

MBN 

MBN 

KF mål 
 

Nämndmål 

Nämndmål 

 

Ekonomi 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 
Strömstads kommun har 
med en god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden 

Nämndernas nettokostnad 
överstiger inte budgeterad 
nivå. Mätning av beslutade 
nyckeltal/avdelning, basår 
2008 

Mätning av beslutade 
nyckeltal/avdelning, basår 
2008. Lika eller bättre. 
Målet uppfyllt ja/nej 

MBN Nämndmål 
Se tabell nedan 

Processer 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar 



Strömstad kommun ger en 
god service till invånare och 
näringsliv 

Implementera nytt 
verksamhetssystem. 

Målet uppfyllt ja/nej MBN Nämndmål 

 
 
 
 
 
Miljö- och byggförvaltningens mål 2016 
I syfte att uppfylla beslutade politiska mål har förvaltningen utarbetat dels en förvaltningsövergripande vision 
samt mål för hur vi avser att uppfylla politiskt beslutade mål. 
Verksamhetsspecifika mål återfinns i respektive verksamhets aktivitetsplan.  
 
Vision  
Vår förvaltning ska vara ledande inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet 

 
Ledningsgruppens syfte 
Samordna leda och utveckla verksamheten i syfte att nå våra och verksamhetens mål. 
 
Vår styrka/framgångsfaktor 
Struktur - övergripande ”inriktning” (helhetssyn för Strömstads kommun) 

- Samsyn/samverkan kring övergripande mål och strategier  

- Engagemang 

- Kompetens 

- Väl förberedda, agenda/dagordning/avgränsning 

- Prioritera, ta sig tid 

 

Alla tar ansvar för sin verksamhet (operativt) 

- Ledningsgruppen sätter gemensamma mål och tar gemensamma beslut i olika frågor. Finns därför ett 

gemensamt ansvar för att följa upp och återrapportera verksamhet/information/beslut. 

- Även om chefen har det yttersta ansvaret så tas ändå besluten (så långt det är möjligt) i dialog och i ett 

gemensamt beslutsfattande 

- Tydlig delegering av ansvar och befogenheter (vem gör vad) 

 

Medborgarperspektivet/kundnyttan går först – vem är vi till för 

- Vi prioriterar gemensamhetsnyttan för Strömstads kommun 

- Verksamheten ska bedrivas med fokus på kundnytta och effektivitet 

 

Relationer/tydliga roller 

- Att vilja varandra (och varandras verksamhet) framgång - att skickliggöra varandra! 

- Öppen dialog - samtal och diskussioner skall kunna föras på ett förtroendefullt sätt 

- Respekt för varandras grundläggande kompetenser och individuella personligheter 

- Konflikt – vi avslutar och löser eventuella konflikter tillsammans 



- Aktivt verka för gränsöverskridande relationsförbättrande åtgärder 

 

Förvaltningens mål 
 

Attraktiv arbetsgivare/arbetsplats 
Fulltalig personalstyrka utifrån verksamhetens behov inom tre år räknat från 
2016 
Fulltalig personalstyrka utifrån budget inom budgetåret 
Personalomsättningen ska inte överstiga 7% per år av den anställda 
personalstyrkan och för deltidsstyrkan inom rtj 
MBF:s resultat i medarbetarenkäten ska ligga högre än kommunsnittet 
Det goda hjärtat 
LG ansvarar för att en gång per år hålla en förvaltningsdag i temat: ”Positiv 
inställning till dem vi möter (värdskap och bemötande)” 
För år 2020 ska vi hamna på topp 30 i mätning av NKI (insikt), delmål att vi 
årligen klättrar på rankingen  
Helheten i fokus 
Rättssäkerhet, mer än 85% vunna överprövade ärenden (laga kraft). Årlig 
mätning 
Långsiktighet, förvaltningsövergripande verksamhetsplan som sträcker sig 
över en treårsperiod, årsvisa aktivtetsplaner på enhetsnivå 
Kundservice, Aktuell och tillgänglig information på hemsidan. Antalet 
besökare ska öka årligen. Basår 2015 
Utveckling, innan år 2020 ska samtliga våra processer vara kartlagda i ett 
kvalitetsledningssystem (ensolution) 

 
Strategi/aktivitet 
Målstyrd verksamhetsplanering. 

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan, årsvisa aktivtetsplaner på enhetsnivå. 

Fullmäktige respektive nämndmål är styrande. 

 
Organisation 
Medarbetare - Personalen är en central resurs, alla medarbetare ska känna sig motiverade och ges förutsättningar 

att utvecklas, så att de trivs med sitt jobb, är engagerade och på så sätt väsentligt medverkar till kommunens 

utveckling och resultat. Detta ger en smidigare, effektivare och mer professionell organisation och i 

förlängningen nöjdare invånare/kunder. 

 
Ekonomi 
Nämndsmål: Nämndernas nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. 

Uppnås genom/Ledningsgruppen ska sträva efter att alla verksamheter ska vara i balans med budget. 

 
Uppföljning 
Följa upp, säkerställa och avrapportera verksamhet/information/beslut 

Verktyg: internkontroll 

 

 

 

// Michael Olsson 


