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Omvärlden 
Klimatfrågan får allt större betydelse såväl globalt som lokalt. Hittills har inriktningen för 

kommunerna till stor del varit att se över säkerhetsfrågor som bedöms vara knutna till 

konsekvenserna av en global temperaturhöjning såsom ökade nederbördsmängder samt ett 

förändrat nederbördsmönster. Nu märks också en inriktning mot åtgärder som behöver vidtas för att 

undvika en ännu större temperaturökning än den som befarats. Dessa åtgärder kommer att påverka 

såväl kommunens verksamheter, våra innevånare som de företag som finns i kommunen. Det 

kommer sannolikt på sikt att ställas högre och kanske även andra krav på olika typer av utsläpp till 

luft jämfört med idag. Luft är även en hälsofråga och Naturvårdsverket har aviserat att det kommer 

en skärpning gentemot kommunerna när det gäller krav på mätning av luftföroreningar. 

Den långsiktiga trenden inom miljö- och hälsoskydd är att staten vill utöka omsorgen över 

medborgarnas hälsa och vår miljö genom ökad tillsyn på den kommunala nivån, det vill säga ökade 

krav på miljöstabens verksamhet. Det kan exemplifieras av att trängseltillsynen på serveringsställen 

med anledning av coronasmittan ålades Sveriges myndigheter för miljö- och hälsoskyddstillsyn. 

Åtgärdsplanen för västerhavets vattendistrikt kommer att ställa krav på utökad tillsyn inom 

miljöområdet. Framförallt avser man att öka takten när det gäller åtgärdskrav avseende enskilda 

avlopp. Där har vi i behovsutredningen för 2023-2025 väckt frågan vilken åtgärdstakt vi ska hålla de 

närmaste åren. 

Förorenad mark och även hantering av massor kommer framöver att orsaka åtskilligt arbete både för 

de kommunala myndigheterna inom miljö- och hälsoskydd och för kommunerna som 

verksamhetsutövare och som ansvariga för planering av markanvändning. En handlingsplan för 

förorenad mark i Arvika kommun är ett första steg för att åstadkomma största möjliga miljönytta och 

uppnå det nationella miljömålet giftfri miljö. 

Avgiftssystemet för livsmedelskontroll är under utredning. Det innebär sannolikt minskad tillsyn och 

minskade intäkter från och med år 2024. Den finns även förslag till ny riskklassningsmodell där det 

nya förslaget utgår ifrån processer och inte anläggningstyp. Tidsplanen för detta enligt SKR är att 

2023 finns det en modell för systemet så att anläggningarna kan klassas om. Kontroll och rapporter 

enligt ny modell kommer att utföras under 2024. 

Den förändringen av avfallslagstiftningen som nyligen infördes innebär större krav på både hantering 

och kontroll av avfall och då särskilt farligt avfall. Detta kommer att beröra såväl privata som 

offentliga verksamheter. 

Antalet och storleken på ansökningar om bostadsanpassning förväntas på sikt öka. 

Världsläget har gjort att energifrågor och frågor om förnyelsebar energi har tagit fart och det märks 

då större delen av energirådgivningens samtal gäller frågor om solceller. 

Med tanke på den hotbild som växt fram den senaste tiden med krig i vårt närområde har risken för 

störningar i den offentliga servicen och den samhällsviktiga verksamhet som kommunen bedriver 

ökat. Ett viktigt verktyg för att säkerställa funktionen i samhällsviktig kommunal verksamhet är 

kontinuitetsplanering.  

Digitaliseringen ställer höga krav på en robust infrastruktur och förståelsen för hur information ska 

hanteras i en digital miljö. Det finns ett stort behov av att analysera sårbarheterna inom IT-drift och 

verksamhetssystem samt utbilda i informationssäkerhet och skapa en ökad säkerhetskultur.  
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Styrmodell 
Arvikas strategiska arbete tar sin utgångspunkt i vår vision, som fungerar som målbild men också 

vägvisare och tydliggörare av värderingar, i de förutsättningar som finns och vilka vi ska skapa, samt i 

det som påverkar oss i omvärlden; i stort och i smått och vare sig vi vill eller inte. Vår förmåga att 

förhålla oss till detta och aktivt arbeta för att bli bättre skapar grunden för hur väl vi kommer att 

lyckas. 
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Vision 

Visionen - "Ett Arvika som glöder" 

Berättelsen om glöden i Arvika 
I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd 

som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser. 

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för 

att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda 

stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar. 

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har 

genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden 

för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt 

högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker. 

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för 

utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som 

finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och 

spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i 

att få saker att hända. 

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 

Ett Arvika som glöder 
GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar. 

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation 

som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av 

andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi 

strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld. 

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp. 

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men 

utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, 

organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja 

att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står 

i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla. 

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt. 

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar 

ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett 

samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar 

energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi. 
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Uppdrag och verksamhet 
Denna verksamhetsplan beskriver verksamheten hos Myndighetsstaben vilken utgörs av miljöstab 

och bygglov. 

Miljöstab 
Miljö-, och hälsoskydd 

Miljöstaben är myndighetsnämndens verkställande organ i avseende på de arbetsuppgifter som 

föreskrivs i miljöbalken (frånsett strandskyddsärenden), smittskyddslagen, livsmedelslagen, 

strålskyddslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 

sprängämnesprekursorer. Avdelningen har i övrigt att utföra de uppgifter som myndighetsnämnden 

bestämmer. Övervakning av bostadshygien, avloppsförhållanden, lokaler för undervisning, vård och 

hygienisk behandling, livsmedelshygien samt övervakning av luft, vatten och mark ingår i 

arbetsuppgifterna. Därtill kommer frågor om radon och mögel i bostäder, kemikalier i samhället samt 

kvalitet på dricksvatten. Erfarenheter från tillsynsarbetet ska delges kommunen som underlag i den 

fysiska planeringen. Tillsynen finansieras till viss del med avgifter.  

Miljöbalken och livsmedelslagen ställer krav på tillsynsmyndigheten att göra en behovsutredning om 

tillsynsbehovet samt en årlig tillsynsplanering. Utredningen och planeringen ska fastställas av 

myndighetsnämnden. 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 

Kalkning av sjöar och vattendrag handläggs av Värmlands läns kalkningsförbund. Kommunen lämnar 

ett bidrag till kalkningsverksamheten som i övrigt bekostas av statliga medel. Verksamheten bedrivs 

enligt en fastställd plan som aktualiseras varje år. Avdelningen ansvarar även för utdelning av 

skottpengar för avlivade skadedjur. 

Bygglov 
Bygglov 

Avdelningen är myndighetsnämndens verkställande organ när det gäller förhandsbesked, bygglov, 

anmälnings- och tillsynsärenden enligt Plan och Bygglagen (PBL) samt strandskyddsärenden enligt 

Miljöbalken (MB). 

Bostadsanpassning 

Bygglovavdelningen ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsärenden. För detta finns en 

tjänst avsatt samt en budget med kostnader för åtgärder. 

Energirådgivning 

Kommunal Energi- & klimatrådgivning är en kostnadsfri och opartisk rådgivning till kommunens 

invånare där uppdragsgivaren är Energimyndigheten. Under 2021 & 2022 har samtalen ökat i antal 

men framförallt i längd. Frågorna från de rådsökande rör allt ifrån huset, bilen, solceller och det 

senaste året eleffektivisering/elavtal.  

Energirådgivningen vänder sig även till små och medelstora företag och organisationer. 

Verksamheten bedrivs med flera särskilt riktade statsbidrag och omfattar en halvtidstjänst. 

Energirådgivningen genomförs i samverkan med Eda, Säffle, Årjäng och Grums. Om förutsättningar 

för statsbidrag ändras behöver organisationen justeras. 
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Organisation 

Myndighetsstab 
Myndighetsstaben består av avdelningarna bygglov och miljöstab. 

Bygglov 
Bygglov är en avdelning som leds av bygglovschefen. Vidare finns bygglovshandläggare och 

byggnadsinspektör på avdelningen. Energirådgivning och bostadsanpassning ingår i 

bygglovavdelningen. På avdelningen finns också ett administrativt stöd. 

Miljöstab 
Miljöstaben är en avdelning som leds av miljöchefen. Där finns också en biträdande miljöchef samt 

miljöskyddsinspektörer vilka arbetar utifrån sina särskilda kompetensområden. På avdelningen finns 

också ett administrativt stöd.  

 

 

Figur 1 
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Verksamhetsmål 2023–2025 
I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur 

respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Målen beskrivs under fyra 

perspektiv: Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö och klimat. 

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”. 

Invånare 

Mål Indikatorer Målvärde 
Kommuninvånarnas möjlighet till 
delaktighet ska vara god. 

NKI Miljö- och hälsoskydd > 76 

Kommuninvånarna ska kunna leva 
ett rikt, gott och hälsosamt liv. 

Antal matförgiftningar och 
vattenburna sjukdomsutbrott. 

0 

Antalet av högre instans upphävda 
bostads-anpassningsbeslut.  

0 

Arvika kommun ska arbeta 
förebyggande för att förhindra mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära 
relation. 

Antal medarbetare som har 
genomgått utbildning inom ämnet, 
mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer, andel (%). 

90 

Tabell 1 

Medarbetare 

Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika kommun ska arbeta för 
jämställdhet och mångfald. 

Heltidsarbetande månadsavlönade 
kvinnor, andel.  

> 85 

Heltidsarbetande månadsavlönade 
män, andel.  

> 80 

Arvika kommun ska ha en god 
arbetsmiljö där medarbetarna trivs. 

Sjukfrånvaro inom 
Myndighetsstaben 
(Intern statistik framtagen av 
personalstaben) (%) 

<3,5 

Arvika kommun ska ha engagerade 
medarbetare. 

Hållbart medarbetarengagemang 
inom Myndighetsstaben (HME), 
totalindex 

>85 

Tabell 2 

  



10 

Tillväxt och utveckling 

Mål Indikatorer Målvärde 
Arvika ska erbjuda utbildning med 
bredd och hög kvalitet. 

Antal utbildningar för 
verksamhetsutövare 

1 

Arvika ska ge förutsättningar för ett 
gott företagsklimat. 

Antal bygglovsansökningar där 
handläggningstiden överskrider 10 
veckor. 

0 

Arvikaborna ska ha goda möjligheter 
att försörja sig själva. 

Ingen specifik indikator för 
myndighetsstaben 

- 

Tabell 3 

Miljö och klimat 

Mål Indikatorer Målvärde 
Arvika kommun ska säkerställa 
tillgången till och en hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet för 
alla. 

En åtgärdstakt i tillsynen av enskilda 
avloppsanläggningar motsvarande 
1% eller 59 st per år 

59 

Arvika kommun ska säkerställa 
hållbar konsumtion och produktion. 

Ingen specifik indikator för 
myndighetsstaben 

- 

Arvika kommun ska vidta åtgärder 
för att minska klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. 

Antal besökta företag för 
energirådgivning. 

≥4 

Tabell 4 

  



11 

Driftbudget 2023 och plan 2024–2025 
För verksamheten gäller följande ekonomiska grundramar. Ekonomiska ramarna kommer under 

verksamhetsåret att justeras på grund av utfördelning av det centrala anslaget för pris- och 

löneökningar samt för avskrivningar och internränta. Samtliga regleringar görs inom de driftanslag 

som fastställts av fullmäktige. 

 

Myndighetsstaben 
Verksamhet (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Administration 131 133 133 133 

Miljö- och hälsoskydd 5 106 5 250 5 256 5 266 

Miljö, hälsa och hållbar utv. 401 451 451 451 

Energirådgivning 30 30 30 30 

Bygglov 3 896 3 950 3 954 3 959 

Verksamhetens nettokostnad 9 564 9 814 9 824 9 839 
Tabell 5 

 

Myndighetsnämnd 
Verksamhet (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Ordf. Myndighetsnämnd 440 449 459 469 

Verksamhetens nettokostnad 440 449 459 469 
Tabell 6 
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Större verksamhetsförändringar och 

investeringar under planperioden 
En organisationsöversyn av myndighetsstaben vid Arvika kommun genomfördes 2022.  

Syfte var att utreda organiseringen av myndighetsstaben så att den svarar mot behovet av effektiv 

resurshantering och oberoende myndighetsutövning. 

Utredningen föreslog att Myndighetsstaben även fortsättningsvis är en egen organisatorisk enhet 

som leds av en gemensam chef. 

Utredningen rekommenderade vidare att: 

● Ta fram en gemensam bild av vad en proaktiv, rådgivande och serviceinriktad 

myndighetsverksamhet innebär. 

● Etablera arbetssätt och strukturer mellan myndighetsstaben och samhällsbyggnadsfunktionen som 

stödjer en ömsesidig samverkan. 

● Genomföra insatser med syfte att öka kunskapen och förståelsen för kommunens olika roller där 

myndighetsutövning ingår som en del. 

● Frigöra resurser inom myndighetsstaben för verksamhetsutveckling inkl digitalisering. 

● Undersöka möjligheten att samlokalisera medarbetarna inom myndighetsstaben. 
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Definition indikatorer 

Invånare 
NKI – Miljö- och hälsoskydd 

NKI (nöjd-kund-index) är en kundundersökning som gäller kommunens service till företagen. SKR 

ansvarar för webbportalen, där kommunen kan följa sina resultat, samt redovisning av nationella 

resultat och ranking av kommunerna i ”Öppna Jämförelser Företagsklimat” 

Antal matförgiftningar och vattenburna sjukdomsutbrott. 

Anmälda och verifierade matförgiftningar och vattenburna sjukdomsutbrott diarieförda i 

miljöstabens ärendehanteringssystem Ecos2 

Antalet av högre instans upphävda bostadsanpassningsbeslut. 

Redovisas av bostadsanpassningshandläggaren utifrån ärendehanteringssystemet 

Antal medarbetare som har genomgått utbildning inom ämnet, mäns våld mot kvinnor och våld i 

nära relationer, andel (%). 

Definition: Utbildningen kan ske via webbkurs om våld genom Nationellt centrum för kvinnofrid 

(https://webbkursomvald.se/) eller via annan utbildningsform som bedöms likvärdig. 

Medarbetare 
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel 
Definition: Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen 
totalt dividerat med sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. 
Avser alla kommunalt anställda i november månad enligt HÖK. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKR:s personalstatistik (novemberstatistiken). 
Resultat värde 2018: kvinnor 52, män 72, 2019: kvinnor 57, män 75, 2020: kvinnor 58, män 72, 2021: 
kvinnor 59, män 74 (alla kommuner ovägt medel 2021: kvinnor 64, män 80). 
ID: N00209 

Sjukfrånvaro 
Definition: Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden. Avser kommunkoncernen. Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning 
(den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen). 
Resultat värde 2018: 7,2, 2019: 7,1, 2020: 7,5, 2021: 7,4 

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex 
Definition: Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står 
för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består 
av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer 
mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar 
en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
Resultat värde 2018: 81, 2020: 79 (alla kommuner ovägt medel 2020: 79). 
ID: U00200 
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Tillväxt och utveckling 
Antal utbildningar för verksamhetsutövare 
Av myndighetsstaben genomförda utbildningar riktad till verksamhetsutövare i Arvika kommun 
under året.  

Antal bygglovsansökningar där handläggningstiden överskrider 10 veckor. 
Redovisning av antalet bygglovsansökningar där handläggningstiden överskrider 10 veckor utifrån 
diarieförda ärenden i verksamhetssystemet ”ByggR”. 

Miljö och klimat 
En åtgärdstakt i tillsynen av enskilda avloppsanläggningar motsvarande 1% eller 59 st per år 
Antal tillsynade enskilda avloppsanläggningar samt upprättade tillståndsbeslut (undantaget 
nyanläggningar) diarieförda i miljöstabens ärendehanteringssystem Ecos2.  
 
Antal besökta företag för energirådgivning. 
Av energirådgivningen besökta företag för energirådgivning under året. Redovisas av 
energirådgivningen. 
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