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Mora Orsa miljönämnd 

Plats och tid: Miljökontoret 08.10-08.40 

Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande 
Arne Grahn (M), Vice ordförande 
Joep Meens (MP) 
Anneli Eriksson (S) 
Anders Johansson (V) 
Billy Ferm (C) 
Åke Knutz (C), ersätter Anders Calder (C) 
Margareta Frödin (MOP) 
Anna Riekje Niburg (S) 
 
 

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Hanna Rosdal, sekreterare 
 
 

Utses att justera: Anna-Riekje Niburg (S) 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljökontoret 2021-05-19 

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

Paragraf  21 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Anna-Riekje Niburg, justerande               

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa 
Miljönämnd 

Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 

 

____________________________ 
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____________________________ 
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§ 21 Dnr: 2021-715-A02 

 

Budget och verksamhetsplan 2022 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta följande nämndmål för 2022. 

1. Senast år 2022 ska NKI enligt insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och 

livsmedel vara minst 75. 

 

2. Senast år 2022 ska vi ha hållbara handläggningsprocesser och ha ökat 

effektiviteten genom att minst 4 digitaliserade processer införts. 

Miljönämnden beslutar att äska 400 tkr (Mora 300 tkr, Orsa 100 tkr) för digitalisering. 

Miljönämnden beslutar att äska för utökade medel för tillsyn och handläggning med 

350 tkr fördelat på respektive kommun (Mora 262 tkr och Orsa 88 tkr). 

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2022 har nämnden som utgångsläge att en uppräkning av budgetramen endast 

sker med ökade lönekostnader samt kompensation för eventuella ökade kapitaltjänster.  

Två av de nämndmål som gäller för 2021, de om NKI och digitalisering antas för 2022 

för att få en långsiktighet i målarbetet. 

Miljönämnden äskar utökade medel för tillsyn och handläggning med 350 tkr fördelat 

på respektive kommun, Mora 262 tkr och Orsa 88 tkr. Äska medel för digitalisering 

med en utökning av 400 tkr, fördelat på respektive kommun, Orsa 100 tkr och Mora 

300 tkr. 

 

 

2022 2021

Verksamhet Budget Budget

Orsas andel 2 089 1 862

Varav ökat löneläge 53

Varav Digitalisering 100

Varav Tillsyn miljö 88

Moras andel 5 938 5 188

Varav ökat löneläge 188

Varav Digitalisering 300

Varav Tillsyn miljö 262

Summa 8 027 7 050
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Resurser för lagstyrd verksamhet 
Varje år tar miljökontoret fram en behovsutredning som påvisar de arbetsuppgifter 

som miljönämnden har ett lagstiftat ansvar för. De senaste årens behovsutredningar 

visar på att det saknas drygt en tjänst inom miljöbalkens område. De arbetsuppgifter 

som miljönämnden saknar resurser för är bland annat ett ökande inflöde av remisser 

samt tillstånds och anmälningsärenden, tillsyn på verksamheter som inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktiga och arbete med förorenad mark. Under 2018 och 2019 

arbetade miljökontoret fram en ny behovsstyrd taxa för miljöbalkens område. Taxan är 

framtagen för att miljönämnden ska ha tillräckliga resurser för att kunna genomföra 

den lagstyrda verksamheten. När väl taxan skulle beslutas av kommunfullmäktige i 

Mora och Orsa valde man att inte anta framtagen timtaxa, utan beslutade om en lägre 

timtaxa. Detta innebär att miljönämnden inte har tillräckliga resurser för att kunna 

genomföra uppdraget, det fattas en tjänst som miljöinspektör och för att kunna 

finansiera den tjänsten behövs det 350 tkr. 

Medel för digitalisering 
Det finns ett behov av att kunna arbeta mer med utvecklingsarbete för att få våra 

handläggningsprocesser mer effektiva, genomföra digitalisering och införa e-tjänster. 

Idag finns inte tillräckligt med resurser för detta arbete. Därför behöver miljönämnden 

äska om ett tillägg på 400 tkr (100 tkr Orsa, 300 tkr Mora).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-04-16 

Förslag till budget med höjning av timtaxa 

Förslag till budget med utökad ram 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta följande nämndmål för 2022. 

1. Senast år 2022 ska NKI enligt insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och 

livsmedel vara minst 75. 

 

2. Senast år 2022 ska vi ha hållbara handläggningsprocesser och ha ökat 

effektiviteten genom att minst 4 digitaliserade processer införts. 

Miljökontoret föreslår nämnden besluta anta budget enligt Förslag 1 för 2022, vilket 

innebär att nämnden äskar 400 tkr (Mora 300 tkr, Orsa 100 tkr) för digitalisering. 

Miljökontoret föreslår nämnden att besluta att föreslå kommunfullmäktige att höja 

timtaxan inom miljöbalkens område till 1100 kr att gälla från och med 1 januari 2022. 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808).  

Yrkanden  
Anders Johansson (V) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut.  

Arne Grahn (M) yrkar att nämnden beslutar att anta de mål som föreslagits av 

förvaltningen och att anta budget enligt tjänsteutlåtandets förslag 2: 

Miljönämnden beslutar att äska 400 tkr (Mora 300 tkr, Orsa 100 tkr) för digitalisering. 
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Miljönämnden beslutar att äska för utökade medel för tillsyn och handläggning med 

350 tkr fördelat på respektive kommun (Mora 262 tkr och Orsa 88 tkr). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Anders Johanssons yrkande mot Arne Grahns yrkande och finner 

att nämnden bifaller Arne Grahns yrkande.  

Omröstning  
Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden godkänner följande 

omröstningsordning: ja-röst för Arne Grahns yrkande och nej-röst för Anders 

Johanssons yrkande.  Med 5 ja-röster för Arne Grahns yrkande och 4 nej-röster för 

Anders Johanssons yrkande beslutar miljönämnden att bifalla Arne Grahns förslag.  

Reservation 
Anders Johansson (V), Anneli Eriksson (S), Anna-Riekje Niburg (S) och Joep Meens 

(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Johanssons yrkande.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige Mora 

Kommunfullmäktige Orsa 

Omröstningslista 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst  

 

Avstår 

Per-Erik Wiik (C) x   

Anneli Eriksson (S)  x  

Anders Johansson (V)  x  

Joep Meens (MP)  x  

Arne Grahn (M) x   

Billy Ferm (C) x   

Åke Knutz (C) x   

Margareta Frödin (MOP) x   

Anna Riekje Niburg (S)  x  

Summa 5 4  

 

 

  


