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1. MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE  

Ordförande: Lars Bergstig (L) 

Bygg- och miljödirektör: Johan Bergman 

Antal anställda: 38 

 

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

skyddslagen och livsmedelslagen. Dessutom handhas byggväsendet genom hand-

läggning av bygglovsärenden. Nämnden har i det sammanhanget att se till att verk-

samheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter som gäller för de verksamhet-

er som nämnden ansvarar för samt de mål och riktlinjer, ekonomiska och andra för-

utsättningar som fullmäktige har angivit.  

 

Nämnden har även att tillse att uppföljning och utvärdering sker av beslutad verk-

samhet som bedrivs i kommunal regi, eller av anlitad extern entreprenör. Vidare är 

nämnden även en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och mil-

jöfrågor. 

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och bygglovsavdelningens gemensamma uppgift 

kan sammanfattas i följande punkter:  

 Myndigheten ska fatta lagligt grundade beslut  

 Avdelningarna ska leva upp till sina åtaganden rörande handläggningsrutiner och 

handläggningstider 

 Invånare och verksamheter ska få korrekt information och god service av avdel-

ningarna. Avdelningarnas kontaktyta gör att de är en del av kommunens ansikte 

utåt 

 Avdelningarna ska bidra i samhällsplaneringsprocessen med dess kompetens och 

med en helhetssyn  

 I ärenden som kräver gemensam handläggning av miljö- och hälsoskydd och 

bygglov ska avdelningarna samarbeta för sökandens bästa 

 Avdelningarna ska aktivt arbeta för att förbättra sin effektivitet  

 Finansiering av verksamheterna ska till stor del ske genom intäkter 

2. SAMMANFATTNING  

2.1. Viktiga händelser 

Under våren har det skett en organisatorisk förändring, där enheterna miljö- och häl-

soskydd samt bygglov har blivit två separata avdelningar.  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete med att genomföra miljö-, hälso- och 

livsmedelstillsyn av bland annat byggprojekt, skolor och restauranger har fortgått 

under året. Vidare har samtliga av de aktiviteter som specificerats i tillsynsplanen för 

2019 genomförts. 

 

Under 2019 har tio större bygglovsärenden beslutats. Det har även pågått ett arbete 

med att digitalisera bygglovsprocessen, där nio olika e-tjänster tagits fram för att 

hantera processens olika delar samt en robot för kommunikation med sökande av 

bygglov  
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2.2. Ekonomiska resultat  

 

Miljö- och bygglovsnämnden december 2019 
  

Mnkr 

Budget 

2019 

Bokslut       

2019 

Budget-

avvikelse  

Bokslut 

2018 

Intäkter         

Kommunbidrag 12,2 12,2 0 12,2 

Intäkter 21,2 17,1 -4,1 18,6 

Summa intäkter 33,4 29,3 -4,1 30,8 

Kostnader         

Personal -24,8 -23 1,8 -21,7 

Lokaler -1,6 -1,6 0 -1,6 

Kapitaltjänstkostnader 0 0 0 0 

Övrigt -7 -7 0 -7,4 

Summa kostnader -33,4 -31,6 1,8 -30,7 

Nettoresultat 0 -2,3 -2,3 0,1 

Investeringsinkomster 0 0 0 0 

Investeringskostnader -1,4 -0,3 1,1 0 

 

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar för 2019 ett underskott på -2,3 mnkr.  

Orsaken till underskottet beror på vikande intäkter för bygglov. Dock blev årets re-

sultat 0,3 mnkr bättre än årsprognosen, som lämnades för augusti på grund av mins-

kade kostnader. 

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar ett överskott på +0,1 mnkr. Intäkterna 

avviker med -1,6 mnkr och personalkostnaderna avviker med +1,5 mnkr från årets 

budget. Övriga kostnader avviker positivt med +0,2 mnkr. Resultatet överensstäm-

mer med den årsprognos som lämnades i delårsbokslutet för augusti. Under 2019 har 

avdelningen haft vakanser och sjukskrivningar, vilket resulterat i minskade intäkter 

och personalkostnader 

 

Bygglov redovisar ett underskott på -2,3 mnkr för 2019. Intäkterna minskade med 

2,6 mnkr jämfört med 2019 års budget. Jämfört med årsprognosen vid delårsbokslu-

tet i augusti förbättrades intäkterna med +0,1 mnkr. Personalkostnaderna minskade 

med 0,6 mnkr jämfört med budget och övriga kostnaderna ökade med 0,3 mnkr jäm-

fört med årsbudgeten.  

 

Bygglovsavdelningens ekonomi är till stora delar beroende av intäkter från bygglov-

sansökningar. Intäkternas storlek är beroende av antal och typ av ärenden. En bety-

dande del av den beräknade intäkten planerades för 2019 att komma från projekt 

inom de nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Jakobsberg med 

flera. Verksamheten har uppdaterat informationen från Kommunstyrelseförvaltning-

en om vilka större bygglov, som förväntas under kommande år. Några av de större 

byggloven, som ingick i tidigare årsprognoser har flyttats fram till 2020 samtidigt 

som antalet bygglovsansökningar minskat med ett hundratal under sommarmånader-

na. 
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Marknaden för byggherrar är osäker för närvarande. Osäkerhet har direkt bäring på 

förväntade bygglovsintäkter. Att anpassa resurserna innebär en utmaning, särskilt då 

planering och möjligheten att kunna förutse mängden ärenden försvåras av att plan-

arbetet inte håller ursprunglig tidplan på grund av olika omvärldsfaktorer.  

 

Avdelningens tillväxttakt de senaste två åren har anpassats till de dåvarande progno-

serna för framtagande av detaljplaner inom framförallt Barkarbystaden. Det har varit 

en prioriterad uppgift att säkra en snabb bygglovshandläggning i en expansiv tid flera 

år framåt. Under 2015 ökade ärendemängden kraftigt, för att plana ut 2016 och sedan 

börja minska 2017. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna. 

Åtgärder som hittills genomförts är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster då 

medarbetare slutar. 

 

Avdelningen har lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompe-

tensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar. För att samhällsbyggan-

det skall utvecklas som önskat är det viktigt att avdelningens kvalitet bibehålls. Det 

avser framför allt rättssäkerhet, handläggningstider och service. En alltför liten per-

sonalstyrka skulle få negativa kvalitativa konsekvenser.  

2.3. Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde 

 

Miljö- och bygglovsnämnden december 2019 
  

Verksamhet 

Budget 

2019 

Bokslut    

2019 

Bokslut                 

2018 

Bokslut 

2017 

Politisk 0 -0,1 0,2 0,1 

Miljö- och hälsa 0 0,1 0,8 0,9 

Bygglov 0 -2,3 -0,9 2 

Totalt 0 -2,3 0,1 3 

Respektive avdelnings utfall i framgår i bilaga 1. 

 

2.4. Framåtblick 

Det digitaliseringsarbete för bygglovshandläggningen, som genomförts under 2019 

kommer under 2020 att implementeras i verksamheten. Vidare fortgår arbetet med att 

robotisera och automatisera bygglovsprocessen löpande. Bygglovsavdelningen 

kommer även under 2020 se över informationen på kommunens hemsida i syfte att 

göra den mer lättförståelig för både privatpersoner och företagare.  

 

I och med den pågående expansionen så ökar ärendemängden både vad gäller nya 

fasta tillsynsobjekt samt under byggskedet med tillsyn på exploateringsprojekt, föro-

renade områden och byggbuller. Det bedrivs även ett flertal större infrastrukturpro-

jekt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedriver även tillsyn av projekt såsom tun-

nelbanan, Förbifart Stockholm, Rotebroleden och till viss del fortfarande Mälarba-

nans utbyggnad.  
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3. VIKTIGA HÄNDELSER 

Under våren har det skett en organisatorisk förändring, där enheterna miljö- och häl-

soskydd samt bygglov har blivit två separata avdelningar.  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete med att genomföra miljö-, hälso- och 

livsmedelstillsyn av bland annat byggprojekt, skolor och restauranger fortgår. Avdel-

ningen ser även till att de markföroreningar som finns i kommun saneras utifrån rå-

dande lagkrav. Vidare deltar de i detaljplaneprojekt genom att ge vägledning till 

kommunens samhällsbyggnadsavdelning inom bl.a. förorenade områden och buller. 

Sammantaget har samtliga av de planerade aktiviteter som specificerats i tillsynspla-

nen för 2019 uppfyllts. 

 

Under 2019 har tio större bygglovsärenden beslutats, däribland sju flerbostadshus, 

två industribyggnader samt ett mindre kontor på Uddnäsvägen. Under hösten har ett 

arbete med att digitalisera bygglovsprocessen genomförts. Nio olika e-tjänster som 

avser hantera processens olika delar samt en robot för kommunikation med sökande 

av bygglov har tagits fram. Utöver att möta den efterfrågan som finns bland medbor-

gare och företag att skicka in handlingar digitalt, avser digitaliseringen också att ef-

fektivisera det interna arbetet med tilldelande av lovrelaterade besked. 

 

Bygglovs resultat för 2019 uppgår till -2,3 mnkr. Under 2019 fortsatte trenden med 

minskade intäkter för bygglovsverksamheten för större ärenden främst på grund av 

tidsförskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna. För 2019 minskade intäkter-

na med -2,6 mnkr jämfört med budget. Åtgärder som genomfördes under 2019 för att 

möta de minskade bygglovsintäkterna har varit att tillfälligt avvakta med att ersätta 

tjänster då medarbetare slutar. Kostnadsavvikelserna för året blev en minskning av 

personalkostnaderna med 0,7 mnkr och en ökning av övriga kostnader med 0,3 mnkr. 

 

4. NÄMNDENS KVALITETSARBETET 

4.1. Mål 

Då miljö- och bygglovsnämnden inte tilldelats mål för nämndens verksamhetsom-

råde av kommunfullmäktige för 2019-2021, har nämnden beslutat om att anta nedan-

stående mål för verksamhetsår 2019.  

 

Indikator 2017 2018 2019 Resultat 

2019 

Den genomsnittliga handlägg-

ningstiden för bygglovsärenden 

ska understiga 3 veckor 

 

2,4 

 

1,9 

 

2,5 

 

 

 

Analys   

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden under 2019 ligger inom 

ramen för uppsatt mål om högst tre veckors handläggningstid. Kontinuerlig uppfölj-

ning av ärendemängd och handläggningstider har gett möjlighet att hålla tiderna 

korta. Att handläggningstiden ökat marginellt i jämförelse med tidigare år kan förkla-

ras med att bygglovsavdelningen haft lägre bemanning under året, dels för att vakan-

ser inte bemannats, dels för att digitaliseringen av bygglovsprocessen krävt tid av 

avdelningens medarbetare. På sikt möjliggör en digital och i högre grad automatise-
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rad handläggningsprocess troligtvis att den genomsnittliga handläggningstiden mins-

kar. 

 

 

Indikator   2017 2018 2019 Resultat 

2019 

NKI, Nöjd Kund Index, ska vara 

minst index 70 för miljö & häl-

soskyddsverksamheten.  

 

601 

722 

 

74 

77 

  

 

Minst 70 % av de sökande ska 

vara nöjda i sin helhet med 

handläggningen av bygglov. 

 

70 

 

72 

  

 

 

Analys 

2019 års enkäter vad gäller miljö- och hälsoskydd skickades ut under våren 2019. 

Först till sommaren 2020 kommer resultatet. Från och med år 2016 särskiljs NKI för 

miljöbalkstillsynen respektive livsmedelstillsynen, därav presenteras två värden.  

 

Resultatet vad gäller handläggningen av bygglov presenteras under våren 2020, vil-

ket innebär att det inte finns några siffror att analysera för 2019. Bygglovsavdelning-

en arbetar aktivt för att öka tillgängligheten i handläggningsprocessen i och med en 

digitaliserad och mer transparent handläggning, ett nära samarbete med Servicecen-

ter samt en uppdaterad hemsida med fler och tydligare exempel på olika typer av 

bygglovsärenden.  

 

 

Indikator 2017 2018 2019 Resultat 

2019 

Alla nyfunna miljöskyddsob-

jekt3 ska få tillsynsbesök inom 6 

veckor. 

19 av 23 12 av 12 7 av 7  

 

 

Analys 

Miljö- och hälsa har de senaste åren uppnått målet med att göra ett tillsynsbesök för 

samtliga nyfunna miljöskyddsobjekt inom 6 veckor.  

 

 

Indikator 2018 2019 Resultat 

2019 

Nöjdheten med vår skriftliga in-

formation i ärenden ska vara 

minst 70 %. 

Bygglov - 78 % 

Miljöbalken - 78 % 

Livsmedel - 81 % 

  

 

 

Analys  

Då NKI-resultaten presenteras först under maj 2020 finns i dagsläget inga siffror för 

2019 att analysera. Under 2017 påbörjades ett arbete med klarspråk i syfte att för-

                                                 
1 För miljöbalkstillsynen 
2 För livsmedelstillsynen 
3 Verksamheter som påverkar miljön genom utsläpp till luft eller vatten eller hantering av avfall och 

kemikalier 
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bättra den skriftliga kommunikationen. Målet är att underlätta för mottagarna, und-

vika missförstånd och förbättra servicen, arbetet har fortgått under 2019. Parallellt 

har även ett övergripande arbete skett med åtgärder kopplade till utveckling av pro-

cesser, rutiner och mallar för att ytterligare öka tillgängligheten i den skriftliga in-

formationen.  

 

5. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG 

Miljö- och bygglovsnämnden hade inte några budgetuppdrag från fullmäktige för 

2019. Nämnden fastställer för egen del en årlig planering i den tillsynsplan enligt 

miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som det åligger en tillsynsmyndighet att ta 

fram. Tillsynsplanen för 2019 beskrev även planeringen för bygglovsverksamheten 

och ger därför en helhetsbild över planerade insatser.4   

6. KVALITETSREDOVISNING 

6.1. Nyckeltal som beskriver kvalitet och effektivitet 

Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar är ett mått som nämnden 

använder för ärendeflödet på bygglovenheten. En kort handläggningstid kommer 

sökande tillgodo och är också en indikation på effektiviteten i handläggningen. 

Handläggningstiden redovisas under verksamhetsmått. 

 

Få av nämndens beslut överklagas till högre instans. En typ av mått på kvaliteten i 

handläggningen är i vilken mån nämndens beslut står sig vid överprövning. Under 

2019 gick 71 procent av bygglovsbesluten nämndens väg.  

 

Slutsatsen är att nämndens beslut håller en hög kvalitet. Exempel från andra kommu-

ner i länet visar att andelen avgöranden där nämndens beslut fastställdes varierar 

mellan 50 och 100 procent. 

 

Överprövning av bygglovenhetens 

beslut 

2019 2018 2017  

Antal beslut (inga avgiftsbeslut) 805 871 9225  

Antal överklagade beslut 42 42 45  

Andel överklagade beslut 5,2 % 4,8 % 3,8 %  

Antal domar/beslut från högre instans 70 49 47  

Antal domar/beslut där nämndens be-

slut fastställts 

50 41 39  

Andel domar/beslut där nämndens be-

slut fastställts i % 

71 % 84 % 83 %  

6.2. Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering 

Bygglovsavdelningens åtaganden 

Bygglovs åtaganden innefattar att när ansökan är komplett, skicka ut ett meddelande 

om när beslutet beräknas vara klart. Beslut i ärenden tas normalt inom 10 veckor. 

 

                                                 
4 Tillsynsplan för miljö- och bygglovsavdelningen 2019 har diarienummer Mbn 2018-1140 där en 

fördjupad bild av de olika uppdragen för året ges 
5 Endast bygglovsbeslut 
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Fyra ärenden under 2019 har en handläggningstid över 10 veckor. Tre av dessa ären-

den har varit sådana där beslut fattats vid nämndsammanträde, vilket delvis bidragit 

till att handläggningstiden blivit längre. Ett av dessa ärenden överklagades och hante-

rades efter återförvisning. 

 

Miljö- och hälsoskydds åtaganden  

 Skyndsamt handlägga misstanke om livsmedel- eller vattenburet sjukdomsut-

brott. Allvarliga ärenden påbörjas senast nästkommande arbetsdag 

 Bekräfta mottagandet av anmälningsärenden/ansökningsärenden och påbörja 

handläggning inom tio arbetsdagar 

 Påbörja handläggningen av olägenhetsärenden inom tio arbetsdagar 

 

100 procent av allvarliga ärenden har handlagts senast nästkommande dag, oftast 

samma dag. 

100 procent av alla anmälnings- och ansökningsärenden påbörjades inom tio arbets-

dagar. 

98 procent av alla olägenhetsärenden påbörjades inom tio arbetsdagar. 

 

Ovanstående resultat pekar på att verksamheternas åtaganden uppnås i hög grad. 

6.3. Ärenden hos Servicecenter inklusive klagomålshantering 

Miljö- och bygglovsnämndens verksamheter genererade ca 4570 ärenden via Ser-

vicecenter 2019. Lösningsgraden, det vill säga den andel ärenden som löses direkt av 

Servicecenter, för de olika enheterna skiljer sig åt. För bygglov är lösningsgraden ca 

56 procent och för miljö- och hälsoskyddsavdelningen är den ca 34 procent. Det be-

ror i hög grad på att medborgare ofta söker information när de kontaktar Servicecen-

ter angående bygglov som de på ett enklare sätt kan få i den första kontakten med 

kommunen. Men inom miljö- och hälsoskydds område har Servicecenter begränsade 

möjligheter att erbjuda ett definitivt svar utan behöver vidarebefordra ärendet till 

avdelningen. 

 

Bygglovsavdelningen genererar fortsatt många ärenden hos Servicecenter, men har 

få klagomål. Av ca 3283 ärenden är mindre än en procent klagomål. Framgångsfak-

torer är hög kompetens hos Servicecenter, samarbetet mellan bygglovsavdelningen 

och Servicecenter samt förenklad information på bygglovssidorna på webben. Miljö- 

och hälsoskyddsavdelningen har via Servicecenter haft en procent klagomål. Dock är 

det av vikt att poängtera att de klagomål som inkommer angående miljö- och hälso-

skyddsavdelningen ytterst sällan rör verksamheten, utan olika störningar i kommu-

nen. 

 

Summering av och kommentarer till ev. inspektionsrapporter, revisionsgransk-

ningar etc. 

Kommunrevisionen har med stöd av KPMG granskat projektet Barkarbystaden samt 

de investeringar och den finansieringen kopplade till projektet. Syftet har varit att 

belysa och bedöma kommunens styrning och uppföljningen av utbyggnaden av 

Barkarbystaden. I kommunen pågår det kontinuerligt ett arbete med att utveckla 

styrning, ledning och rapportering av projektet Barkarbystaden. Det finns ett antal 

befintliga rutiner framtagna för översyn av kalkyler, tidsplaner och riskanalyser. Frå-

gor gällande trafik, vatten och miljö ingår i ordinarie kalkylarbete. Nämnden lyfter i 

sitt yttrande att det finns kostnader som rör utredningar, miljökontroll, tillsynsavgif-

ter och sanering som krävs enligt miljöbalken utifrån den komplexa föroreningspro-
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blematiken på Barkarbyfältet. Det är viktigt att säkerställa att alla relevanta kost-

nadsposter på det området ingår i redovisningen. 

6.4. Uppföljning av internkontrollplanen 

Internkontrollplanen tar upp åtta identifierade riskområden och vilka förebyggande 

åtgärder som vidtagits för att riskerna inte ska bli verklighet. I samtliga fall bedömer 

förvaltningen att genomförda åtgärder medfört att sannolikheten för att riskerna ska 

inträffa minskat.  

 

Se bilaga 3 Uppföljning av mbn:s internkontrollplan för ytterligare information. 

7. VERKSAMHETSMÅTT/VOLYMER/NYCKELTAL 

7.1. Bygglov samt miljö- och hälsoskydd 

Verksamhetsmått Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Antal detaljplaneyttranden 11 12 7 

7.2. Bygglov 

Verksamhetsmått Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Genomsnittlig handläggningstid 

för bygglovsansökningar, i veckor.  

(Från komplett ansökan till beslut) 

 

2,5 

 

1,9 

 

2,4  

Antal nämndbehandlade ärenden 91 93 97 

Antal lovbeslut på delegation 

 

563 651 712 

 

I och med en avsvalnad bostadsmarknad minskar även antalet lovbeslut.  

7.3. Miljö- och hälsoskydd  

 

Totalt sett har miljö- och hälsas ärendemängd ökat under 2019 jämfört med tidigare 

år. Att antalet avfallsärenden minskat något kan förklaras med att ärenden rörande 

kompostanmälningar nu ligger på tekniska nämndens VA avfalls-avdelning att han-

tera.  

 

Det som har varit utmärkande likväl för 2019 som de senaste åren är fler komplexa 

ärenden som kräver mer handläggning. Tillsyn av förorenade områden, masshante-

ring, tillsyn av tunnelbaneutbyggnaden, Rotebroleden är alla exempel på större ären-

den som kräver mer resurser som avdelningen arbetat med under året och som inte 

framgår i tabellen.  

Verksamhetsmått 

(antal ärenden) 

Utifrån inkommande ärenden: 

Utfall 2019 Utfall 2018  Utfall 2017 

Antal anmälningsbeslut enligt 

miljöbalken 

177 114 89 

Antal avfallsärenden 33 40 35 

Antal registreringar enligt livs-

medelslagen 

64 78 73 

Värmepumpar 53 61 52 
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8. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN  

8.1. Anställda 

Miljö- och bygglovsnämndens verksamheter – totalt  2019 2018 2017 

Antal månadsanställda 38 38 39 

Andel kvinnor 76 % 78 % 77 % 

Andel män 24 % 22 % 23 % 

Andel heltid 94 % 94 % 95 % 

Andel deltid 6 % 6 % 5 % 

Medelålder 42,9 år 42,4 år 41,3 år 

Andel anställda yngre än 29 år 16 % 19 % 21 % 

  30-39 år 32 % 26 % 26 % 

  40-49 år 21 % 26 % 31 % 

  50-59 år 24 % 24 % 18 % 

  60 år och äldre 7 % 5 % 4 % 

Antal tillsvidareanställda  36  36 39 

Antal månadsanställda, visstid 2 2 0 

 

Antalet månadsanställda per den 31 december 2019 var totalt 38 personer, varav 36 

var tillsvidareanställda. Inom bygglov har, som tidigare nämnts, antalet större bygg-

lovsärenden gått ner, vilket har lett till att rekryteringar för att ersätta vid personalav-

gångar inte har skett i avvaktan på konjunkturutvecklingen. Andel tillsvidarean-

ställda kvinnor var 76 procent och män 22 procent, vilket är en liten ökning mellan 

könen än föregående år. 

 

Förvaltningen har gjort ytterligare insatser för att stärka och kvalitetssäkra det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet och dokumentationen av det. Ett årshjul i syfte att syste-

matiskt säkra förvaltningsövergripande processer har implementerats inom förvalt-

ningen, vilket är ett led i en utvecklad internkontroll. I bilaga 4 presenteras årshjulet i 

sin helhet. 

 

Nya medarbetare på bygg- och miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit del av Introduktionsåret. Under nio sammankomster har medarbetarna träf-

fats i syfte att få kommunkunskap, nätverk och sammanhållning. Vidare har förvalt-

ningen bjudit in till träffar med unga och nyanställda samt träffar med de som har en 

längre anställningstid, med syftet att ta tillvarata bl.a. medarbetarnas erfarenheter och 

upplevelse av Järfälla kommuns som arbetsgivare.  

 

Respektive avdelning har även tagit fram en arbetsmiljöplan som de arbetar utifrån 

och där medarbetarna är väl insatta i avdelningarnas mål.  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har arbetat vidare med personlighetstestet Myer 

Briggs, ett arbete som påbörjades under 2018, där medarbetarna får en ökad förstå-

else för varandra och på så sätt bl.a. få effektivare möten. Under 2020 kommer av-

delningen att utveckla det feedbackarbete som tidigare påbörjats, i syfte att bland 

annat öka kvalitén i bemötandet med berörda parter.  
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8.2. Sjukfrånvaro 

 
2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (mån- 

och tim anst) (AB, BEA och PAN) 

 

6,7 

 

6,2 6,7 

Kvinnor 7,3 6,9 5,1 

Män  4,8 3,8 11,5 

Mer än 59 dagar 52,6 46,5 66,2 

Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro) 16,7 21,3 25 

 

Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid visar på 6,7 procent för miljö- och 

bygglovsnämndens verksamheter. Detta beror dels på att andelen långtidssjukfrån-

varo ökat samtidigt som det är färre som inte har någon sjukfrånvaro alls, dvs. en 

ökad korttidssjukfrånvaro.  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har under en längre tid haft återkommande pro-

blem med inomhusmiljön, vilket resulterat i periodisk sjukskrivning. Vidare har det 

även förekommit långtidssjukskrivning i form av fysisk skada, något som hänt utan-

för arbetet och avdelningen har svårt åtgärda.   

 

Under 2019 valde ett flertal medarbetare att avsluta sin anställning inom nämndens 

verksamheter för att flytta tillbaka sina hemkommuner. Viktigt att notera är även att 

verksamheterna har relativt få anställda varför procentuella förändringar bör tolkas 

med försiktighet. 

 

Inom ramen för projektet Hälsofrämjande arbetsliv (medel ges från Europeiska soci-

alfonden) startar i januari 2020 ledarutvecklingsprogrammet mot målgruppen chefer 

som tidigare har gått Järfällas ledarutvecklingsprogram. Cheferna får lära sig mer om 

hälsofrämjande ledarskap och hur hälsofrämjande arbetsplatser skapas. Det finns 

andra insatser inom projektet för chefer; t.ex. att uppmärksamma tidig upptäckt av 

ohälsa genom statistik i systemet DIGIT samt hur cheferna bemöter medarbetare som 

visar tecken på ohälsa. Genom OSA-dialogen får chefer och medarbetare stöd och 

kunskap för att kunna förebygga och hantera hög arbetsbelastning, stress och annat 

som kan leda till ohälsa på jobbet. 

 

9. MILJÖREDOVISNING 

Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens miljö-

plan 2016-2024. Miljö- och bygglovsnämnden har inte eget ansvar för något upp-

drag. Däremot är två mål gemensamma med tekniska nämnden: 

 

Allt avfall som uppkommer i matsal/personalutrymmen ska källsorteras på plats. 

Alla platser har utrustats med kärl för sex fraktioner inkl. matavfall. Ytterligare fyra 

fraktioner finns för källsortering på varje våningsplan/arbetsplats. 

 

Minska energiförbrukning i förvaltningens lokaler med 25 procent per kontorsrum 

och år. Rutiner finns för att lampor, datorer och skärmar ska släckas då de inte an-

vänds.  
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10. INVESTERINGSREDOVISNING  

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2019 till 1,4 mnkr, varav 0,3 mnkr investerats 

för 2019 

 

Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 2. 

 

11. FRAMÅTBLICK 

11.1. Bygglov  

Det digitaliseringsarbete som genomförts under 2019 kommer under 2020 att imple-

menteras i verksamheten. Vidare fortgår arbetet med att robotisera och automatisera 

bygglovsprocessen löpande. I och med övergången till en digital handläggningspro-

cess avser bygglovsavdelningen på sikt att se över rådande organisation och arbets-

sätt för att möta de nya förutsättningar och behov som kan tänkas uppkomma samt 

ytterligare effektivisera det interna arbetet.  

 

Vidare pågår ett arbete med att uppdatera Järfälla kommuns hemsida. Den bygglovs-

relaterade informationen ses över för att göras mer lättförståelig genom att inkludera 

fler förklarande bilder och exempel kopplade till olika typer av bygglovsrelaterade 

åtgärder. Eftersom privatpersoner och företag ofta har skilda behov behöver hemsi-

dan anpassas på ett sådant sätt att målgrupperna har olika ingångar med för dem re-

levant information. 

11.2. Miljö- och hälsoskydd 

Under 2020 kommer riktningen på den offentliga kontrollen av livsmedelsverksam-

heter att göras om med avseende på de nya lagstiftningsområdena och de operativa 

målen6. Där fokus för kontrollen av livsmedelsverksamheterna fortsättningsvis 

kommer att vara oanmälda besök vid både kommunala och privata verksamheter.  

 

Vad gäller miljöskydd prioriteras under 2020 bl.a. tillsynen av arbetet med byggan-

det av tunnelbanan, större byggherrar, spridning av mikroplaster från konstgräspla-

ner, inventering av nya verksamheter, förorenade områden och vattenfrågor.  

 

Under 2020 är den planerade delen av verksamheten inom området närmiljö inriktad 

mot tillsyn på skolor och förskolor. Inventering av enskilda avlopp, tillsyn av radon i 

flerbostadshus samt ett fastighetsägarprojekt kommer genomföras. Under året plane-

ras även inventering av kyltorn i kommunen och tillsyn av fritidsgårdar. Vidare prio-

riteras avfallstillsynen samt tillsyn av bassängbad, strandbad och plaskdammar.  

 

Inom området plan och natur prioriteras bl.a. tillsyn av granskning av detaljplaner, 

deltagande i planprojekt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, handläggning av dispen-

ser och tillstånd i naturreservat samt uppföljning av kompensationsåtgärder.  

 

Under 2020 kommer det även att ske en revidering av taxor och avgifter för tillsyn 

enligt miljöbalken enligt de riktlinjer som tagits fram av SKR. 

 

                                                 
6 De operativa målen för livsmedelskontrollen 2020-2022 är ett samlat grepp mot särskilda risker i 

mat och dricksvatten. Målen utgår från effektmål inom fyra fokusområden: 1) säkert dricksvatten, 2) 

mikrobiologiska risker, 3) kemiska risker, 4) säkerställa information i livsmedelskedjan. 
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En utmaning för det kommande året är den förväntade ökningen av antalet inkom-

mande ärenden i och med kommunens fortgående utbyggnad, gällande bl.a. bostads-

klagomål och anmälan om nya verksamheter. 

 


