
        
    
    
 

 

 

Verksamhetsplan 

2014-2016 

 

Miljö- och byggnämnden 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



        
    
    
 

 2 

Innehållsförteckning 

Styrkort 3 

Vision - Boden år 2020 3 
Verksamhetsidé 3 

Samhällsutveckling 4 
Verksamhet 8 
Ekonomi 9 

Budget 10 

Drift 10 

Serviceförklaringar 11 

Bygga och Bo 11 
Näringsliv 11 
 



        
    
    
 

 

Styrkort 

Vision - Boden år 2020 

Fördel Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga 

livsmiljön. En småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande 

landsbygd, där våra medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt 

hållbart samhälle. En livskraftig kommun med ett växande näringsliv både i cen-

tralorten och på landsbygden.  

Nya områden sjuder av liv och få förknippar numera Kårbacken och Älvbrinken 

med dess tidigare militära namn. Istället finns här en blandning av boende, indu-

stri, kontor och handel. Inom området finns också Boden Arena, Hästcentrum 

Boden samt den numera så berömda nöjesparken. 

Hästverksamhet präglar också Bränslan södra vid Åbergets fot. Kombinationen 

av boende med möjlighet till hästhållning har visat sig mycket attraktiv. Det-

samma gäller för det omfattande småhusbyggandet efter älven.  

Det finns en levande handel med ett spännande utbud av upplevelser, kultur och 

nöjen. Gallerian har inte bara inneburit ett lyft för handeln i centrala Boden. Det 

nya industri- och handelsområdet vid Jokkmokksvägen har sedan den första eta-

bleringen vuxit till sig och är numera fullt av liv. 

Turismen utvecklas och mångfalden är stor - allt från jakt och fiske till Mul-

tiarena och nöjespark. Upplev Boden är ett välkänt begrepp som lockar. 

Kommunen har en väl utvecklad infrastruktur och en kommunal servi-

ce/verksamhet av god kvalitet - till nytta för medborgarna. Den utvecklas stän-

digt i dialog med medborgare och brukare. Det finns goda kommunikationer och 

ett attraktivt och billigt boende. Mångfalden är stor och tjänar som en drivkraft 

för tillväxt och välstånd. Det finns arenor och mötesplatser som stimulerar ett 

aktivt föreningsliv och möjliggör gränsöverskridande möten. 

 

Verksamhetsidé 

Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndighet inom plan-, bygg och miljö-

området. Nämnden ansvarar dessutom för bygglov och energirådgivning. Vidare ansva-

rar miljö- och byggnämnden för att hantera vissa detaljplaner.  

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för en attraktiv 

och hållbar miljö för boende, arbete och rekreation genom  

 
– medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö- och byggfrågor  

– miljöövervakning  

– myndighetsarbete inom miljö, livsmedels och byggområdet  
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Samhällsutveckling 

Medborgarnas Boden 

Miljö- och byggnämnden har ett ansvar för dialog och rådgivning inom nämn-

dens verksamhetsområden och arbetar ständigt med att förbättra dessa. För att 

öka tillgänglighet och service ska fortsatta försök med kvällsöppet ske under 

våren 2014. Ge information direkt till medborgarna om nämndens verksamhet 

och ge exempel på hur var och en genom sina egna val kan leva upp till och själv 

bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Informationen kan ges genom medver-

kan på utställningar, till exempel "Skördefest och miljödagar" som genomförs 

under tre dagar varje år. Information kan även ges via olika forum som exempel-

vis "Boden i Bild", "Miljökalendern" och på kommunens hemsida. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Långsiktigt hållbar miljö, antal 

informationsdagar 

3 3 3 3 3 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd 

information i samband 

med delårsrapporter och 

årsbokslut 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Ungdomarnas Boden 

Genom tillsyn av skolmiljöer gör nämnden kontroller inom såväl miljöbalkens 

och livsmedelslagstiftningens områden som tobakslagens område. Kontrollerna 

avser den fysiska skolmiljön, matens kvalitet och rökfria miljöer 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Tillsyn av skolmiljö, antal 

skolor 

17 10 10 10 10 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd 

tillsyn i samband med 

delårsrapporter och års-

bokslut 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Trygg och trivsam kommun 

Nämnden upprättar varje år en behovsutredning och tillsynsplan inom nämndens 

ansvarsområden (miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, to-

bakslagen, lagen om receptfria läkemedel). Målet är att följa fastställd kontroll- 

och tillsynsplan. Inom plan- och bygglagens verksamhetsområde kommer tillsyn 

av hissar, andra motordrivna anordningar samt utförd funktionskontroll av venti-

lation i flerbostadshus att prioriteras. En viktig del i den svenska handikappoliti-

ken är att personer med funktionsnedsättningar är medborgare med samma rät-

tigheter och skyldigheter som andra. Att skapa ett tillgängligt samhälle är därför 

ett arbetsområde som måste prioriteras. Miljö- och byggnämnden har ett ansvar 

för tillsynen av lagstiftningen. Information om gällande regler i kombination 

med en fungerande tillsyn kan utgöra ett effektivt påtryckningsmedel mot målet 

att åstadkomma ett tillgängligt samhälle. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Kontroll av livsmedelsanläggningar 

med känslig hantering, andel 

 

 100 100 100 100 

Kontroll av registrerade strandbad, 

andel 

 

100 100 100 100 100 

Kontroll av solarier, andel 

 

100 100 100 100 100 

Tillsyn av utförd funktionskontroll av 

ventilation i flerbostadshus, antal fas-

tigheter/år 

 

0 10 11 11 11 

Tillsyn av hissar och andra 

motordrivna anordningar i flerbo-

stadshus, antal fastigheter/år 

0 11 11 11 11 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd 

kontroll i samband med 

delårsrapporter och års-

bokslut 

 

 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Skapa en e-tjänst för an-

mälan av enkelt avhjälpta 

hinder 

 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Ekokommunen 

Miljö- och byggnämnden prioriterar följande fem av de sexton nationella miljö-

kvalitetsmålen.  

 

 begränsad klimatpåverkan   

 frisk luft   

 grundvatten av god kvalitet  

  levande sjöar och vattendrag   

 god bebyggd miljö  

 

Nämnden har en viktig uppgift att tillsammans med övriga nämnder arbeta för att 

de ovan nämnda miljömålen bevakas Nämnden ska verka för att andra uppvärm-

ningsanordningar installeras för att ersätta oljeuppvärmning men även direktver-

kande el.  Mätning av luftkvalitet (NO2, SO2 och PM10) i Bodens centrum en-

ligt URBAN-modellen kommer att ske under vinterhalvåret 2014/2015.  Energi- 

och klimatrådgivningen kommer att finnas tillgänglig för spontanbesök, tele-

fonrådgivning etc.  Nämnden ska genom information och tillsynsarbete arbeta 

för att kommunen och andra vattentäktsinnehavare håller sina vattentäkter och 

vattennät uppdaterade där säkerheten och tryggheten i en god vattentillgång och - 

försörjning säkerställs.  Nämnden ska även verka för att kartläggning och inven-

tering av områden och bostäder görs där det finns risk för förhöjda radonhalter 

och förekomst av PCB i bostadsbestånden. I samband med kommande detaljpla-

nering för bostäder är ambitionen att undersöka eventuella förekomsten av mark-

radon. Nämnden avser att ytterligare informera om radon och möjligeter till stat-

liga bidrag.  Tillsammans med Luleå, Piteå och Älvsbyn görs varje år en turvis 

(en kommun i taget) undersökning av pollenförekomsten i luften inom 4-kanten. 

Nämnden ska verka för att ett arkitektoniskt program för Boden utarbetas.  Till-

syn av företag med sådana oljeavskiljare som är anslutna till det kommunala led-

ningsnätet för spillvatten för att kontrollera att det rötslam som uppkommer vid 

de kommunala reningsanläggningarna inte påverkas negativt. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Inspektion av tillståndspliktiga  

miljöanläggningar, andel 

74 100 100 100 100 

Inventering av enskilda avlopps-

anordningar, antal 

 

 50 50 50 50 

Tillsyn av skyddsområden för 

allmänna vattentäkter, antal 

 

1 1 1 1 1 

Luftmätningar i centrala Boden, 

antal 

1 1 1 1 1 
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Kontroll av oljeavskiljare, antal 1 10 10 10 10 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd 

tillsyn i samband med 

delårsrapport och års-

bokslut 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Tillväxt i Boden 

Kommunens handläggningstid för prövning av bygglov är viktig för att stimulera 

byggandet. Enligt kommunens serviceförklaringar är handläggningstiden för 

bygglov tre veckor inom detaljplanelagt område under förutsättning att komplet-

ta handlingar lämnats in och att ansökan följer planen. På motsvarande sätt ska 

miljö- och byggnämnden verka för korta handläggningstider för miljöfarlig verk-

samhet och igång-sättning/övertagande av livsmedelsanläggning. Miljö- och 

byggnämndens verksamhet är viktig för att utveckla och förbättra kommunens 

företagsklimat. Genom att nämnden strävar efter att utveckla dialogen med före-

tagarna ökar vi förståelsen mellan varandra. Etableringar och verksamhetsför-

ändringar innebär oftast att flera olika typer av tillstånd och besked måste ges 

den sökande. Ambitionen är att samordna besked internt, men även med andra 

kommunala myndigheter, för att verka för "en väg in" till kommunen. Detta krä-

ver att handläggarnas kompetens är hög, vilket underlättar samverkan inom 

myndigheten, inom kommunen och också medför kortare handläggningstider. 

Fyrkantskommunerna har haft ett långt samarbete inom planering, byggande, 

miljö- och livsmedelsområdet. Fortsatt samarbete i enlighet med framtagen verk-

samhetsidé ska prioriteras. Målet är att upprätta detaljplaner för bostadsändamål 

och att ha ett varierat utbud av bostäder. Genom att upprätta detaljplaner för 

bland annat industri-, kontors- och handelsändamål ges förutsättningar att ut-

veckla näringslivet och arbetsmarknaden i Boden. Målet är att detaljplaner upp-

rättade enligt plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande ska vara an-

tagna inom fyra månader från planuppdrag. För detaljplaner upprättade enligt 

reglerna för normalt planförfarande är målet att de ska vara antagna inom sex 

månader från planuppdrag 
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Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Beslut om bygglov, handläggningstid i 

dagar är högst 

 

32 29 29 29 29 

Beslut om miljöfarlig verksamhet av-

seende avloppsanordning, andel med 

handläggningstid inom 6 veckor 

 

67 100 100 100 100 

Beslut om värmepumpsanläggning, 

andel med handläggningstid inom 6 

veckor 

 

75 100 100 100 100 

Beslut om miljöfarlig verksamhet i C-

anläggning, andel med handläggnings-

tid inom 6 veckor 

 

 100 100 100 100 

Detaljplan med normalt förfarande, 

genomsnittlig handläggningstid i må-

nader är högst 

 5 5 5 5 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av handlägg-

ningstider i samband med 

delårsrapporter och års-

bokslut 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Verksamhet 

Nöjda medborgare 

Största andelen av våra kunder är mycket nöjda, 3,7 av 4 möjliga. Nämnden del-

tar i kundundersökningen Insikt 2013. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Kundnöjdhet, samhällsbyggnadskon-

torets verksamheter (skala 1-4) 

 

3,7 3,1 3,1 3,1 3,1 

Beslut om bygglov, antal sökta på 

internet 

 

 

16 17 18 19 20 
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Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utföra en kundenkät 

en gång per år 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
 

 

Bra kvalitet 

Alla de beslut som nämnden lämnar, allt från bygglov och miljöfarlig verksam-

het till livsmedelskontroll kan överklagas till länsstyrelsen. Mycket sällan över-

klagas dessa beslut vidare till mark- och miljödomstol. Många gånger är nämn-

dens beslut av tvingande karaktär för den enskilde eller verksamheten. Även om 

dessa beslut oftast innebär krav på åtgärder eller förbud så är andelen överklaga-

de beslut (ungefär en av 300 beslut) lågt. Vid en överklagan har nämnden kunnat 

konstatera att det är ytterst få av besluten som ändras vid en överprövning. Där 

ändring har skett är det oftast tiden för åtgärdernas genomförande som ändrats. 

Att de flesta kunder är nöjda syns även i den låga andelen överklagade beslut. 

Analys av beslut som inte hållit för överprövning ska göras avseende varför det 

inte hållit. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Överklagade ärenden som hållit 

för överprövning, andel 

  91 91 91 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av överkla-

gade ärenden i samband 

med årsbokslut 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Ekonomi 

En god ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 

verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomis-

ka förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver 

medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verk-

samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Målen om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda 

tillgångarna avser det finansiella perspektivet och målet om effektivt resurs-

nyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. 
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Hållbar ekonomisk utveckling 

När ingen negativ budgetavvikelse finns. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Budgetavvikelse nämn-

der, % 

17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av ekonomin 

månadsvis och vidta åt-

gärder mot negativa bud-

getavvikelser 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter

Kostnader 537 657 658 659 661

Nettokostnader 537 657 658 659 661

Tilldelad ram 652 657 658 659 661

Resultat 115 0 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 537 657 658 659 661

Summa (tkr) 537 657 658 659 661

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Inga förändringar mot tidigare budget planeras. 
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Serviceförklaringar  

Bygga och Bo  

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen  

 få beslut om bygglov inom detaljplanelagt område inom tre veckor under 

förutsättning att kompletta handlingar lämnats in och att ansökan följer pla-

nen  

 få beslut om installation av värmepumpanläggning inom sex veckor efter 
att komplett anmälan lämnats in  

 få beslut om ny eller ändrad avloppsanordning inom sex veckor under för-

utsättning att komplett ansökan lämnats in.  

 

Näringsliv  

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen  

 få beslut/besked efter inlämnad anmälan om miljöfarlig verksamhet inom 
sex veckor  

 få beslut om registrering av livsmedelsverksamhet inom två veckor efter att 

anmälan inkommit.  
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret, 961 86 Boden 


