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Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn över en rad olika verksamheter och 

den pågående expansionen i stadsdelar som Barkarbystaden, Söderdalen m.fl. medför 

att antalet sådana verksamheter ökar. Arbetsvolymen ökar både under byggskedet 

med inkommande ärenden och när verksamheterna står klara.  

 

Byggandet innebär även fler ärenden gällande bygg- och rivningsavfall samt mass-

hantering. Då expansionen sker inom områden där det tidigare har bedrivits andra 

verksamheter upptäcks mark- och vattenföroreningar. Tunnelbanan och Förbifart 

Stockholm alstrar alltfler arbetsuppgifter inom tillsynen.   

 

När byggandet tar fart kommer bygglovenheten att få allt fler ansökningar att hand-

lägga. Nya och större ärenden än tidigare ställer nya kompetenskrav. Samrådsären-

den från Lantmäteriet har ökat lavinartat. Nytt arbetssätt i byggprocessen, vad gäller 

plan och exploatering, ökar insatsen från bygglov. Arbetsbelastningen på byggloven-

heten förväntas därmed att öka i omfattning och takt. 

 

Det finns en stor förväntan från omvärlden om ett förändrat arbetssätt. Men för att 

kunna gå över till digital handläggning krävs en teknisk omdaning av de arbetsverk-

tyg som finns till bygglovenhetens förfogande. Dessutom kan ny teknik leda till att 

skapa stor besparingspotential i verksamheten.  

 

Åtaganden för miljö- och hälsoskydd föreslås vara oförändrade. För bygglov föreslås 

ändringar bland annat beroende på att nuvarande skrivning blivit föråldrad i och med 

ändringar i Plan- och bygglagen.  

 

Målen är i stort desamma som under 2017. Ett mål läggs till som handlar om den 

skriftliga informationen i olika ärenden. Det är viktigt för demokratin och rättsäker-

heten att det myndigheter skriver är lätt att förstå. Det föreslagna målet är att ”Nöjd-

heten med vår skriftliga information ska vara minst 70 %.” 

 

Arbete med att effektivisera arbetsprocesserna kommer att fortsätta under budget-

perioden med syfte att öka kapaciteten så att nyanställning inte krävs i motsvarande 

mängd som ökningen i antal inkommande ärenden. 

 

En förändring av Miljöbalkstaxan, Strålskyddstaxan och Livsmedelstaxan föreslås 

till 2018, vilket kommer att innebära en ökning av timtaxan, vilken ligger till grund 

för beräkning av avgiften för varje enskilt tillsynsobjekt. För 2019 föreslås att tax-

orna bearbetas igen för att följa SKL:s nya modell som ska tas fram under 2017-

2018. 

 

Utöver taxejusteringarna föreslås ett volymbidrag om 200 tkr inom Miljö- och hälso-

skydd då antalet tillsynsobjekt ökar som en följd av expansionen och verksamheten 

endast till cirka 50 procent finaniseras via taxor. 

 

Bygglovstaxan lämnas oförändrad. 

 

Verksamheten finansieras i övrigt inom den ram som getts för 2017 med en uppräk-

ning med 0,5 % till 2018. 
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Ansvarsområde  

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strål-

skyddslagen och livsmedelslagen. Dessutom handhas byggväsendet genom hand-

läggning av bygglovsärenden. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gente-

mot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. 

 

Nämndens myndighetsuppgifter är delar i ett större system som syftar till att politiska 

beslut följs och att vårt demokratiska samhälle fungerar och förblir demokratiskt. 

Lagstiftningen är ett uttryck för folkviljan och regeringsformen uttrycker det såhär: 

”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Nämndens uppgift är att tillämpa 

detta system. 

 

Bygglov är en del i samhällsbyggandet och här har kommunerna en stark ställning. 

Verksamheten har att ta ställning till såväl tekniska krav på byggnader som estetiska 

och ekonomiska krav. Uppgiften är att inom den juridiska ramen väga samman dessa 

faktorer för att bygga ett önskat samhälle. I Sverige har valet varit att i hög grad re-

glera markanvändning och byggande och nämndens uppgift är att arbeta med den 

processen.   

 

På samma sätt är nämndens uppgift att arbeta för att intentionen i Miljöbalken upp-

fylls, nämligen ”att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckl-

ing bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att för-

ändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

Denna uppgift ska avvägas mot verksamheters och medborgares önskemål och be-

hov. 

 

Båda dessa uppgifter ställs på särskilda prov i den tid av expansion som pågår. Sam-

hällsplaneringen har de senaste åren blivit allt mer komplex och många bygglovären-

den kan inte längre ses som enskilda ärenden utan snarare som delar i ett större sam-

manhang.  

 

Kommande generationers tillgång till god miljö är också högst aktuellt vid utform-

ningen av det framtida Järfälla. 

 

Mål och kvalitetsnyckeltal, risker 

Mål 

Nedan presenteras miljö- och bygglovsnämndens förslag till effektmål. Effektmålen 

utgår från de fyra kommungemensamma inriktningsmålen. Jämfört med 2017 finns 

ett nytt mål under inriktningsmålet demokrati, öppenhet och trygghet. Målet är att 

minst 70 % ska vara nöjda med nämndens skriftliga information i ärenden. I övrigt är 

föreslagna effektmål oförändrade jämfört med tidigare. 

 

 

 



  2017-05-03 4 (12)  

 

 

  

Framtida tillväxt 

 Den genomsnittliga handläggningstiden av bygglovsärenden ska understiga 

3 veckor. 

 

Kvalitativ välfärd 

 NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskydds-

verksamheten samt för livsmedel 

 Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av 

bygglov. 

 

Miljö och klimat 

 Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 30 arbetsdagar. 

 
Demokrati, öppenhet och trygghet 
 

 Tillsyn av tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboenden ska leda till 

förbättrad livsmedelshantering. Minst 75 % av köken ska nå högsta nivå. 

 
 Nöjdheten med vår skriftliga information i ärenden ska vara minst 70 %. 

 

 

Kvalitetsnyckeltal 

I bilaga 1 finns förslag till kvalitetsnyckeltal samt mått på produktion för 2018. 

 

Risker 

En risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten redovisas i bilaga 2. 

 

Handlingsplaner till miljömålen  

 

Av Miljöplanens 14 mål är det främst ett som berör Miljö- och bygglovsnämnden: 

 

Mål: De fossila utsläppen från tjänsteresor (privata bilar i tjänst, flyg och tåg) inom 

kommunen ska minska med 50 procent från 2015 till 2025. 

 

Handlingsplan: 

 Samarbeta med andra förvaltningar om bilanvändandet 

 Samarbeta med arbetsmarknadsenheten om cykelhanteringen i kommunen 

 Arbeta för att få fram teknik och metod för videokonferens 
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Åtaganden 

Åtaganden för miljö- och hälsoskydd föreslås vara oförändrade. För bygglov föreslås 

ändringar bland annat beroende på att nuvarande skrivning blivit föråldrad i och med 

ändringar i Plan- och bygglagen. Förslag till reviderade åtaganden redovisas i bilaga 

3.  

Ekonomi med volymer, peng samt nyckeltal 

 

Kommunstyrelsen har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2018. Beslutet inne-

bär en uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas nettoramar, exklusive 

kapitalkostnader med en halv procent. 

 

Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den halvprocentiga uppräkningen 

fördelas ut på enheterna, se bilaga 4. Uppräkningen täcker inte miljö- och hälso-

skyddsverksamhetens ökade kostnader för volymer som är ett resultat av kommunens 

expansion. 2018 behövs en volymkompensation motsvarande 200 tkr. För att kunna 

hantera bygglovsärenden mer effektivt föreslås en utökning av kommunbidraget med 

400 tkr till digitalisering av processen. 

 

Nämndens förslag avseende budgetramar 2018 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Mnkr 

Budget 

2018 

Budget 

2017 

Bokslut 

2016 

Intäkter       

Kommunbidrag 11,3 11,3 11,3 

Externa intäkter 20,6 18,7 16,8 

Interna intäkter 2,3 2,3 2,3 

Summa intäkter 34,2 32,3 30,4 

Kostnader       

Personal -26,2 -22,9 -19,8 

Lokaler -1,5 -1,5 -1,5 

Kapitaltjänstkostnader -0,2 -0,2 -0,2 

Övrigt -6,3 -7,7 -8,3 

Summa kostnader -34,2 -32,3 -29,8 

Nettoresultat 0 0 0,6 
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Verksamhet 
 Budget 

2018 

 Budget 

2017 

Resultat 

2016  

Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,1 

        

Miljö- och hälsoskydd  0,0 0,0 0,7 

        

Bygglov 0,0 0,0 -0,2 

        

Summa 0,0 0,0 0,6 

 

 

 

Föreslagna förändringar/effektiviseringar 

 

Miljö- och hälsoskydd 

 

Ekonomirutinerna ses över och behovsutredningen fortsätter, vilket ger underlag för 

prioriteringar av tillsynen. Det nya ärendehanteringssystem som införts under 2017 

kommer på sikt att förbättra och förenkla handläggningen. Under resten av 2017 

kommer systembytet att vara tidskrävande. 

 

Lean kommer fortsättningsvis att användas som arbetssätt vad gäller effektivisering 

av verksamhetens arbete. Arbetet med att ta fram rutiner för att underlätta och säker-

ställa kvalitén för verksamhetens arbetsuppgifter fortgår. 

 

Enhetens arbete styrs till stor del av vilka verksamheter som är etablerade i kommu-

nen, hur många de är och vilken miljöpåverkan de har. Den prognosticerade befolk-

ningsökningen kommer följaktligen ge ett ökat tillsynsbehov och därmed en ökad 

mängd ärenden. Generellt i länets kommuner är miljö- och hälsoskyddsverksamhet-

ens storlek proportionerad i förhållande till invånarantalet. Ovanstående rational-

iseringar innebär dock att personalstyrkan inte kommer behöver växa lika mycket 

som mängden tillsynsärenden. 

 

Vid större ökningar blir behovet av prioriteringar större för tillsynen. Det vill säga 

verksamheter med mindre grad av miljöpåverkan får mindre tillsyn än tidigare då 

arbetet koncentreras till de högst prioriterade ärendena. 

 

Bygglov 

 

Enheten står inför en övergång till digital handläggning som beräknas ge minskade 

kostnader. Alla förutsättningar för detta finns dock inte på plats ännu. 

Arbete med att effektivisera arbetsprocesserna kommer att fortsätta under budget-

perioden med syfte att öka kapaciteten så att nyanställning inte krävs i motsvarande 

mängd som ökningen i antal inkommande ärenden. 
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Ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser  

 

Bygglovenhetens ekonomi är helt beroende av intäkter från de sökande. Intäkternas 

storlek är därmed helt beroende av antal och typ av ärenden. En betydande del av den 

beräknade intäkten 2018 kommer från projekt i de nya detaljplanerade områdena i 

Barkarbystaden, Veddesta, Jakobsberg med flera. För att kunna handlägga ärendena 

behövs en viss utökning av personalstyrka då arbetsmängden ökar kraftigt.  Det finns 

dock en stor utmaning vad gäller bemanning och det är att kunna förutse mängden 

ärenden och kunna planera för det då planarbetet inte håller ursprunglig tidplan.  

 

För att samhällsbyggandet skall utvecklas som önskat är det viktigt att enhetens kva-

litet bibehålls. Det avser framför allt rättssäkerhet, handläggningstider och service. 

En alltför liten personalstyrka skulle få negativa kvalitativa konsekvenser. 

Bygglovhandläggning kan utföras betydligt mer digitalt än som sker idag. Det finns 

en stor förväntan från omvärlden om ett förändrat arbetssätt och det finns en stor 

besparingspotential i verksamheten. För att påbörja ett sådant arbete föreslår nämn-

den ett uppdrag att genomföra en förstudie där förutsättningarna för digitalisering 

utreds och en projektplan tas fram. Kostnaden bedöms till 0,4 mnkr och ryms inte i 

nämndens budgetförslag.  

Åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller av-

giftshöjning 2018 

Bygglov  

 

 Beräknad effekt,  tkr 

Intäktsökning till följd av ökat byggande 500 

Ökade personalkostnader till följd av 

ökad arbetsmängd och preliminära löne-

ökningar inkl tillfälliga bemanningslös-

ningar 

-730 

Kostnadsbesparingar köp av tjänster och 

huvudverksamhet 

-230 

Summa bygglov 
0 

 

 Beräknad effekt,  tkr 

Ökade avgifter till följd av taxeändring 740 

Ökade avgifter till följd av ökat antal 

tillsynsobjekt 

642 

Ökade personalkostnader till följd av 

ökad arbetsmängd och preliminära löne-

ökningar 

-1200 

Personalrelaterade kostnader, t ex telefo-

ner hyra datorer m m 

-182 

Summa miljö- och hälsoskydd 
0 
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Förändringar av driftbudgetramar pga. förändrade volymer på Miljö- 

och hälsoskyddsenheten 

 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens omfattning varierar beroende på hur många 

verksamheter som kräver tillsyn. Det är t ex verkstäder, biltvättar, tandläkare, restau-

ranger, butiker, skolor, bassängbad, hygienlokaler osv. Dessa verksamheter blir fler i 

en växande kommun och relativt proportionell mot befolkningsmängden. Ny befolk-

ning har samma behov av service och genererar verksamheter i samma omfattning 

som den befintliga befolkningen. Med andra ord utökas arbetsområdet år för år. 

 

Expansionen i sig, med ny bebyggelse och stora infrastrukturprojekt genererar arbete 

i form av tillsyn på byggarbetsplatser, anmälningar av utsläpp och bullerproblem. I 

samband med byggnation upptäckts ofta gamla föroreningar i mark och vatten som 

då behöver åtgärdas. Dessa ärenden kräver också mer samråd med andra parter än 

industritillsyn gör.  

 

Då antalet tillsynsobjekt ökar leder det till en ökad mängd ärenden, som nämnden 

bereder inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I dag tas kostnaden för det utökade 

antalet ärenden inom driftbudgeten. För att verksamheten bättre ska kunna svara upp 

mot framtida behov föreslås medel för volymökning då verksamheten endast till 

cirka 50 procent kan finaniseras via taxor. 

 

Redan nu ökar antalet ärenden, som en följd av pågående expansion i Järfälla. Hittills 

i år, jämfört med samma period år 2016, ökade antalet handläggningstimmar gäl-

lande förorenad mark med nio procent. Övrigt inkommande inom miljöskyddstillsy-

nen har ökat med 40 procent. Tiden för masshantering har ökat med 92 procent och 

tiden för ärenden kopplade till tunnelbaneutbyggnaden har ökat med 29 procent. 

Denna typ av tillsyn ökar kontinuerligt med den takt exploateringen genomförs i Jär-

fälla. Totalt sett har dessa ärenden hittills i år genererat handläggning motsvarande en 

ytterligare inspektör jämfört med förra året under samma period. Miljöskydd är bara 

en del av verksamheten, även hälsoskydd, livsmedel, plan- och naturfrågor berörs. 

Arbetsmängden ökar även inom dessa områden, men här är det mer proportionerligt 

med invånarantalet, det vill säga just nu cirka 5 % ökad volym per år.   

 

Baserat på ovanstående föreslås ett volymbidrag om 200 tkr. 

  

Verksamhet 2018 2019 2020 

Miljö- och hälsoskydd 

Kostnad 

tkr 

Kostnad 

tkr 

Kostnad 

tkr 

Volymbidrag Miljö och hälsoskydd    200          350         500   

Summa tkr    200      350        500    

 

Plan för uppföljning och utvärdering av effektmål, åtaganden 

och nyckeltal 

I årsboksluten görs den huvudsakliga uppföljningen och utvärderingen av mål, pro-

duktion, verksamhetsmått, nyckeltal och åtagande för det gångna året. Avdelningens 

verksamhetsplan följs upp även halvårsvis med avseende på genomförda projekt. 
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Inom ramen för samverkan mellan kommuner (Miljösamverkan Stockholm och 

Bygglovalliansen) sker jämförelser av nyckeltal för verksamheten. 

 

 

Framtida tillväxt 

Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform 

Den genomsnittliga handläggnings-

tiden av bygglovsärenden ska un-

derstiga 3 veckor. 

Statistik ur ByggR må-

nadsvis 

Verksamhetsberättelse 

 

Kvalitativ välfärd 

Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform 

NKI, Nöjd Kund Index, ska vara 

minst index 70 för miljö & hälso-

skyddsverksamheten samt för livs-

medel 

(< 50 mkt lågt, 50-61 lågt, 62-69 

godkänt, 70-80 högt, >80 mkt högt)  

SBA:s enkät årligen Verksamhetsberättelse 

Minst 70 % av de sökande ska vara 

nöjda i sin helhet med handlägg-

ningen av bygglov.  

SBA:s enkät årligen Verksamhetsberättelse 

 

Miljö och klimat 

Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform 

Alla nyfunna miljöskyddsobjekt 

ska få tillsynsbesök inom 30 

arbetsdagar.   

Statistik ur Ecos årligen Verksamhetsberättelse 

 

Demokrati, öppenhet och trygghet 

Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform 

Tillsyn av tillagningskök i skolor, 

förskolor och äldreboenden ska 

leda till förbättrad livsmedelshante-

ring. Minst 75 % av köken ska nå 

högsta nivå. 
 

 

Statistik ur Ecos årligen Verksamhetsberättelse 
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Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform 

Nöjdheten med vår skriftliga in-

formation i ärenden ska var minst 

70%. 

 

SBA:s enkät årligen Verksamhetsberättelse 

 

Framåtblick  

Organisationen behöver fortsätta anpassas efter de nya förutsättningar som expans-

ionen ger, den ökade volymen och det avsevärt högre tempot. Det innebär en anpass-

ning av arbetssätt, resurser och organisation för att matcha utmaningen. Fokus läggs 

på att utveckla samarbetet med samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram nya arbets-

processer samt utveckla kompetensen inom komplexa samhällsbyggnadsprojekt. 

 
Miljö och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn över en rad olika verksamheter och 

den pågående expansionen i stadsdelar som Barkarbystaden, Söderdalen m.fl. gör att 

antalet sådana verksamheter ökar. Arbetsvolymen ökar både under byggskedet med 

inkommande ärenden och när verksamheterna står klara.  

 

Byggandet innebär även fler ärenden gällande bygg- och rivningsavfall samt mass-

hantering. Då expansionen sker inom områden där det tidigare har bedrivits andra 

verksamheter upptäcks mark- och vattenföroreningar. Tunnelbanan och Förbifart 

Stockholm alstrar alltfler arbetsuppgifter inom tillsynen.   

 

 

Bygglov 

När byggandet tar fart kommer bygglovenheten att få allt fler ansökningar att hand-

lägga. Nya och större ärenden än tidigare ställer nya kompetenskrav. Samrådsären-

den från Lantmäteriet har ökat kraftigt. Nytt arbetssätt i byggprocessen, vad gäller 

plan o exploatering, ökar insatsen från bygglov. Arbetet på bygglovenheten förväntas 

därmed att öka i omfattning och takt. 

Stora tekniska förändringar av arbetsverktygen krävs för att kunna gå över i digital 

handläggning.  

 

Känslighetsanalys 

 

Parameter Andel av kostna-

der/intäkter 
Känslighet 

1 % ökning innebär 

Personalkostnader 77 % -262 tkr 

Lokalkostnader 4 % -15 tkr 

Intäkter från avgifter 67 % +223 tkr 

   
Minskad inkommande 

ärendemängd 

 10 % minskning innebär 

 -2 till -5 mnkr 
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Kostnaderna domineras av personalkostnader så känsligheten för förändringar i dessa 

är hög. Avgifterna står för en stor del av intäkten och de styrs av de taxor som full-

mäktige beslutat. Ärendemängden kan fluktuera och är utanför nämndens kontroll, 

där en minskad ärendemängd gör att intäkterna snabbt kan avta medan kostnaderna 

endast kan anpassas långsamt. Anpassning till en ökad ärendemängd kan ske något 

snabbare.  

 

Mål och styrdokument 

Se bilaga 5. 

 

Taxor och avgifter 

En förändring av Miljöbalkstaxan, Strålskyddstaxan och Livsmedelstaxan föreslås 

till 2018, vilket kommer att innebära en ökning av timtaxan, vilken ligger till grund 

för beräkning av avgiften för varje enskilt tillsynsobjekt. För 2019 föreslås att tax-

orna bearbetas igen för att följa SKL:s nya modell som ska tas fram under 2017-

2018. Förslag till nya taxor redovisas i bilaga 6,7 och 8. 

 

För taxan inom miljöbalken och strålskyddslagen föreslås en taxehöjning på 100 

kronor per timme, från 950 kronor till 1050 kronor, det vill säga med 10,5 procent. 

För de verksamheter i Järfälla som har minst tillsynstid (2 timmar) skulle denna för-

ändring innebära en ökning med 200 kronor per år. För en skola skulle ökningen bli 

700 kronor per år och för de verksamheterna med högst avgift i kommunen (t.ex. 

Stena Recycling AB) innebär förändringen ökning med 8 800 kronor per år.  

 

I jämförelse med de andra kommunerna i Stockholms län ligger idag Järfälla lägst 

vad gäller timtaxan inom miljöbalkstillsynen. Med en förändring till 1050 kronor 

skulle Järfälla ligga strax under medianen för taxorna i länet. Idag, 2017, sträcker sig 

taxorna från 950 kronor (Järfälla) till 1240 kronor (Täby och Waxholm).  

 

I övrigt föreslås mindre ändringar som en följd av förändringar i Miljöprövningsför-

ordningen (2013:251).   

 

Vad gäller strålskyddstaxan föreslås på samma sätt ändringar till följd av förändrad 

lagstiftning. Förslaget innebär också att solarietillsynen övergår från löpande till fast 

årlig tillsynsavgift. Anmälningstiden föreslås korrigeras till verklig handläggningstid.  

 

För taxan inom livsmedelsområdet föreslås en taxehöjning på 100 kronor per timme, 

från 1000 kronor till 1100 kronor, det vill säga med 10 procent. För de verksamheter 

i Järfälla som har en tillsynstid på en timme per år skulle detta innebär en höjning 

med 100 kronor per år. För en större livsmedelsbutik skulle denna förändring inne-

bära en höjning på 1600 kronor per år.  

 

I jämförelse med andra kommuner i Stockholms län ligger idag Järfälla på näst lägsta 

taxa vad gäller livsmedelstillsynen. Med en förändring till 1100 kronor kommer Jär-

fälla fortsätta att ligga lågt. Idag, 2017, sträcker sig taxorna från 996 kronor (Vallen-

tuna) till 1410 kronor (Huddinge).  

 

Bygglovtaxan föreslås vara oförändrad. 
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Miljö- och bygglovsnämnden Mål- och styrdokument 2018 

Bilaga 6  
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Förslag till ny taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område. 

 
 

 


