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Sammanfattning 

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

skyddslagen och livsmedelslagen. Dessutom ansvarar nämnden för handläggning av 

bygglovsärenden. Verksamheten är fördelad på två enheter; miljö- och hälsoskydds-

enheten och bygglovenheten. 

 

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

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

även att antalet verksamheter som kräver tillsyn ökar, till exempel livsmedelslokaler 

och andra offentliga lokaler.  

 

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 miljötillsynen.   

 

När byggandet på sikt tar fart kommer bygglovenheten att få allt fler ansökningar att 

handlägga. Nya och större ärenden än tidigare ställer nya kompetenskrav. Samrådsä-

renden från Lantmäteriet har ökat över tid. Nytt arbetssätt i byggprocessen, vad gäl-

ler plan och exploatering, ökar insatsen från bygglov.  

 

Det finns en stor förväntan från omvärlden om ett förändrat arbetssätt. Byggloven-

heten har påbörjat ett arbete för att digitalisera bygglovsprocessen men för att kunna 

gå över till digital handläggning krävs en teknisk omdaning av de arbetsverktyg som 

finns till bygglovenhetens förfogande. Därtill kan ny teknik leda till att skapa stor 

besparingspotential i verksamheten.  

 

Såväl åtaganden som mål för miljö- och bygglovsnämnden föreslås vara oförändrade 

relativt de som gäller för 2018.  

 

Arbetet 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. 

 

För miljö- och hälsoskydds taxor föreslås en översyn under 2019 för att följa SKL´s 

nya modell, som är under framtagande. Även Livsmedelsverket kommer att presen-

tera en ny modell för livsmedelstaxor. Ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område har tagits fram i enlighet med gällande lagstiftning. En 

översyn av bygglovstaxan kommer att genomföras under hösten 2018 för att bland 

annat se över lagstiftningens påverkan på de avgifter som tas ut idag. 

 

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. 

 

Verksamheten finansieras i övrigt inom den ram som getts för 2019 med en uppräk-

ning med 0 procent. 
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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. 

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 reglera 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”. Denna uppgift ska 

avvägas mot verksamheters och medborgares önskemål och behov.  

 

Båda dessa uppgifter ställs på särskilda prov när kommunen växer så snabbt som 

man har gjort under senare år. Samhällsplaneringen har de senaste åren blivit allt mer 

komplex och många bygglovärenden kan inte längre ses som enskilda ärenden utan 

snarare som delar i ett större sammanhang.  

 

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.  

 

Framtida tillväxt 

Effektmål Uppföljning/mätmetod  Redovisningsform  

Den genomsnitt-

liga handlägg-

ningstiden av 

bygglovsärenden 

ska understiga 

Egen statistik. Redovisas i tertialrapport, 

delårsrapport och verksam-

hetsberättelse. 
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3 veckor. 

 

 

 

Kvalitativ välfärd 

Effektmål Uppföljning/mätmetod  Redovisningsform  

NKI, Nöjd Kund Index, 

ska vara minst index 70 

för miljö & hälsoskydds-

verksamheten samt för 

livsmedel. 

Stockholm business alli-

ance mätning, sammanlagt 

index. 

Redovisas i delårsrapport 

och verksamhetsberättelse. 

Minst 70 % av de sö-

kande ska vara nöjda i sin 

helhet med handlägg-

ningen av bygglov. 

Stockholm business alli-

ance mätning, andel som är 

nöjda med handläggningen 

i sin helheten  

Redovisas i delårsrapport 

och verksamhetsberättelse. 

 

 

Miljö och klimat 

Effektmål Uppföljning/mätmetod  Redovisningsform  

Alla nyfunna mil-

jöskyddsobjekt 

ska få tillsynsbe-

sök inom 30 ar-

betsdagar. 

Egen statistik. Redovisas i tertialrapport, 

delårsrapport och verksam-

hetsberättelse. 

 
 
Demokrati, öppenhet och trygghet 

Effektmål Uppföljning/mätmetod  Redovisningsform  

Tillsyn av tillagningskök 

i skolor, förskolor och 

äldreboenden ska leda till 

förbättrad livsmedelshan-

tering. Minst 75 % av 

köken ska nå högsta nivå. 

Egen statistik. Redovisas i delårsrapport 

och verksamhetsberättelse. 

Nöjdheten med vår skrift-

liga information i ärenden 

ska vara minst 70 %. 

Stockholm business alli-

ance mätning, nöjdhet med 

skriftlig information. 

Redovisas i delårsrapport 

och verksamhetsberättelse. 
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Kvalitetsnyckeltal 

När det gäller kvalitetsnyckeltalen föreslås ett förtydligande: nyckeltalen föreslås 

följas upp i tertialrapport 1, delårsrapport och verksamhetsberättelse. Vidare föreslås 

att nyckeltalet om avfallsärenden utgår eftersom det inte är möjligt att särskilja de 

ärendena i det nya verksamhetssystemet. 

 

I bilaga 1 finns förslag till kvalitetsnyckeltal samt mått på produktion för 2019.  

 

Riskanalys 

Enligt anvisningarna ska en riskanalys göras av den verksamhet som planeras. De 

risker som kan noteras för miljö- och bygglovsnämnden har främst koppling till om-

rådet framtida tillväxt men det finns också utmaningar knutna till målen om kvalita-

tiv välfärd.  

 

Kommunen befinner sig idag i ett läge där bostadsmarknaden förändras och antalet 

påbörjade nybyggda lägenheter förväntas minska under en tid framöver jämfört med 

tidigare prognoser. Det är ett förändrat läge sedan tidigare prognoser, inflyttningen 

till kommunen väntas vara något lägre än tidigare bedömningar gjort gällande och 

följaktligen minskar även skatteintäkterna. För miljö- och bygglovsnämnden innebär 

det en svårighet att bedöma hur bemanningen ska se ut för att möjliggöra en god be-

redskap för expansionen under en osäker konjunkturperiod. Samtidigt innebär kom-

munens expansion att antalet mer komplexa ärenden ökar vilket ställer höga krav på 

kunnande hos personalen.   

 

För miljö- och bygglovsnämndens verksamheter är svårigheter knutna till kompe-

tensförsörjningen således en påtaglig risk för verksamhetsresultat och ekonomi. Inom 

såväl bygglovsområdet som miljöområdet finns erfarenheter av att det är svårt att 

rekrytera utbildad och erfaren personal och konkurrensen om arbetskraften bedöms 

vara hård.  

 

Ett förvaltningsgemensamt arbete har därför initierats för att arbeta med strategisk 

kompetensförsörjning mot bakgrund av ovanstående risker. Insatser identifieras för 

närvarande såväl för att attrahera som för att behålla kompetent personal. Under hös-

ten ska arbetet gå vidare med att identifiera och hantera de risker som finns inom 

verksamheten. Resultatet av arbetet dokumenteras i en internkontrollplan för 2019.   

 

Handlingsplan till miljömålen  

Av de 14 mål som finns i handlingsplanen till miljömålen är det främst ett som berör 

Miljö- och bygglovsnämnden, nämligen insatser för att nå målet om att de fossila 

utsläppen från tjänsteresor (privata bilar i tjänst, flyg och tåg) inom kommunen ska 

minska med 50 procent från 2015 till 2025. Insatser inom området pågår och riktas in 

mot tre områden: samarbete med andra förvaltningar om bilanvändandet, samarbete 

med arbetsmarknadsenheten om cykelhanteringen i kommunen samt arbete för att få 

fram teknik och metod för videokonferens. Arbete med en handlingsplan pågår för 

närvarande inom förvaltningen och ska fullföljas under höstens arbete med en verk-

samhetsplan.  
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Åtaganden 

Åtaganden för miljö- och hälsoskydd och bygglov föreslås vara oförändrade, de ak-

tuella åtagandena redovisas i bilaga 2.  

Ekonomi med volymer, peng samt nyckeltal 

Kommunstyrelsen har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2019. Beslutet inne-

bär en noll uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas nettoramar. 

 

Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit fördelning till enheterna, se bilaga 3. 

Uppräkningen täcker inte miljö- och hälsoskyddsverksamhetens ökade kostnader för 

volymer som är ett resultat av kommunens expansion. 2019 behövs en volymkom-

pensation motsvarande 200tkr.  

 

En översyn av bygglovstaxan kommer att genomföras under hösten 2018 för att se 

över lagstiftningens påverkan på de avgifter som tas ut idag. 

 

Nämndens förslag avseende budgetramar 2019 

Miljö- och Bygglovsnämnden  
  

Mnkr 

Budget 

2019 

Budget 

2018 

Bokslut 

2017 

Intäkter       

Kommunbidrag 12,2 12,2 11,3 

Externa intäkter 15,7 16,3 16,9 

Interna intäkter 2,8 2,4 3,4 

Summa intäkter 30,7 30,9 31,6 

Kostnader       

Personal -21,1 -21 -22,6 

Lokaler -1,6 -1,6 -1,5 

Kapitaltjänstkostnader 0 0 0 

Övrigt -8 -8,3 -8,5 

Summa kostnader -30,7 -30,9 -32,6 

Nettoresultat 0 0 -1 

 

 

Fördelning per verksamhetsområde 2019, 

tkr 
  

Verksamhet Kostnad Intäkt 

Nettokostnad= 

kommunbidrag 

Kommunbidrag 

2018 

Politisk -618 0 -618 618 

Miljö- och 

hälsa -15 278 7 254 -8 024 8 024 

Bygglov -14 732 11 196 -3 536 3 536 
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Föreslagna förändringar/effektiviseringar 

 

Miljö- och hälsoskydd 

 

Ekonomirutinerna ses över och behovsutredningen fortsätter, vilket ger underlag för 

prioriteringar av tillsynen. Arbetet med att utveckla ärendehanteringssystemet Ecos 2 

kommer att fortsätta under 2019 i samarbete med leverantören.  

 

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 kvaliteten 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. I budgetbeslutet för 2018 fick verksamheten ett vo-

lymtillägg motsvarande 100 tkr på grund av ökat tillsynsbehov 

 

 

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 

 

Ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser  

 

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

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

intäkten kommer 2019 från projekt i de nya detaljplanerade områdena i Barkarbysta-

den, Veddesta, Jakobsberg med flera. Att anpassa resurserna innebär en utmaning, 

särskilt då planering och möjligheten att kunna förutse mängden ärenden försvåras av 

att planarbetet inte håller ursprunglig tidplan på grund av de omvärldsfaktorer som 

omnämns ovan i riskanalysen.  

 

Enhetens tillväxttakt de senaste två åren har anpassats till de dåvarande prognoserna 

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

prioriterad uppgift att säkra en snabb bygglovhandläggning 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 tills trenden vänt för intäkterna är att tillfälligt vänta 

med att ersätta tjänster då medarbetare slutar.  

Under 2018 har en förstudie för bygglovshandläggning genomförts där förutsättning-

arna för digitalisering utretts och en projektplan håller på att tas fram. Bygglovhand-
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läggning kan utföras betydligt mer digitalt än som sker idag. Det finns en stor förvän-

tan från omvärlden om ett förändrat arbetssätt och det finns en stor besparingspot-

ential i verksamheten.   

 

Enheten har lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompetens-

utveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar. För att samhällsbyggandet 

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

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

styrka skulle få negativa kvalitativa konsekvenser.  

 

 

Åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller av-

giftshöjning 2019 

Bygglov  

 

 Beräknad effekt, tkr 

Intäktsminskning till följd av minskat 

byggande Antal ärenden är oförändrat 

däremot kommer de större ärenden inte i 

samma utsträckning som tidigare 

-500 

Minskade personalkostnader till följd av 

minskade intäkter och preliminära löne-

ökningar  

+100 

Kostnadsbesparingar köp av tjänster och 

huvudverksamhet 

+400 

Summa bygglov 
0 

 

 Beräknad effekt, tkr 

Ökade avgifter till följd av ökat antal 

tillsynsobjekt 

+200 

Ökade personalkostnader till följd av 

ökad arbetsmängd och preliminära löne-

ökningar 

-200 

Summa miljö- och hälsoskydd 
0 

 

 

 

 

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-
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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 till stor del för det 

utökade antalet ärenden inom driftbudgeten. För att verksamheten bättre ska kunna 

svara upp mot framtida behov föreslås medel för volymökning då verksamheten end-

ast till cirka 50 procent kan finaniseras via taxor. 

 

Sedan ett par år har antalet ärenden ökat, som en följd av pågående expansion i Jär-

fälla. Vid en jämförelse mellan 2016 och 2017 ökade ärenden och handläggning med 

23 % för ärenden kopplade till tunnelbanan. Tiden för masshantering ökade från 10 

timmar till 165 timmar på ett år. Antalet handläggningstimmar för ärenden inom för-

orenad mark ökade med 15 procent. Tillsynen av exploatörer i ett tidigt skede  har 

tillkommit. Utöver detta så ökade antalet övrigt inkommande ärenden inom miljö-

skyddet med 36 procent.  Denna typ av tillsyn ökar kontinuerligt med den takt explo-

ateringen genomförs i Järfälla. Detta medför att under 2019 kommer ytterligare en 

medarbetare att anställas. Miljöskydd är bara en del av verksamheten, även hälso-

skydd, livsmedel, plan- och naturfrågor berörs. Arbetsmängden ökar även inom dessa 

områden, men här är det mer proportionerligt med invånarantalet, det vill säga i nu-

läget cirka 5 % ökad volym per år.   

 

Baserat på ovanstående föreslås ett volymbidrag om 200 tkr. 

  

Verksamhet 2019 

Miljö- och hälsoskydd 

Kostnad 

tkr 

Volymbidrag Miljö och hälsoskydd    200     

Summa tkr    200 

 

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. 

Inom ramen för samverkan mellan kommuner (Miljösamverkan Stockholm och 

Bygglovalliansen) sker jämförelser av nyckeltal för verksamheten. 
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Framåtblick  

Organisationen behöver fortsätta anpassas efter de nya förutsättningar som expans-

ionen ger. Det innebär en anpassning av arbetssätt, resurser och organisation för att 

matcha utmaningen. Särskilt betydelsefullt är att fortsätta utveckla samarbetet med 

samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram nya arbetsprocesser samt utveckla kompeten-

sen inom komplexa samhällsbyggnadsprojekt. 
 
Miljö och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn kopplat till miljöbalken, strålskydds-

lagen och livsmedelslagstiftningen. I och med den pågående expansionen så ökar 

ärendemängden både vad gäller nya fasta tillsynsobjekt samt under byggskedet med 

tillsyn på exploateringsprojekt, förorenade områden och byggbuller.  

 

I samband med exploateringen i kommunen så bedrivs det många större infrastruk-

turprojekt. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver även tillsyn på dessa projekt 

såsom tunnelbanan, förbifart Stockholm, Rotebroleden och till viss del fortfarande 

Mälarbanans utbyggnad. Dessa mer komplexa ärenden ställer krav på en ännu bre-

dare komptens hos medarbetarna än tidigare.  

 

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 även om det som tidigare nämnts finns osäker-

heter kring hur konjunkturen på kort sikt kommer att påverka arbetet. 

 

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 69 % -211 tkr 

Lokalkostnader 5 % -16 tkr 

Intäkter från avgifter 60 % +223 tkr 

   
Minskad inkommande 

ärendemängd 

 10 % minskning innebär 

 -2 mnkr 

 

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.  
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Mål och styrdokument 

I bilaga 4 återfinns de mål- och styrdokument som är aktuella inom nämndens an-

svarsområde. 

 

Taxor och avgifter 

För miljö- och hälsoskydds taxor föreslås en översyn under 2019 för att följa SKL´s 

nya modell, som är under framtagande. Även Livsmedelsverket kommer att presen-

tera en ny modell för livsmedelstaxor. Ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område har tagits fram i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

En översyn av bygglovstaxan kommer att genomföras under hösten 2018 för att 

bland annat se över lagstiftningens påverkan på de avgifter som tas ut idag. 

 

 

Bilaga 1  

Förslag till kvalitetsnyckeltal och planerad produktion 2019 
Bilaga 2 

Förslag till åtaganden 2019 

Bilaga 3 

Förslag till driftbudget 2019 

Bilaga 4  

Miljö- och bygglovsnämnden Mål- och styrdokument 2019 

 

  

 

 


