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Vision – Boden år 2025 

År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med 

utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

 Människa och miljö 
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Verksamhetsidé 

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

bygg samt alkohollagens områden. Nämnden ansvarar för bygglov och 

energirådgivning. Därutöver ansvarar miljö- och byggnämnden för att hantera 

vissa detaljplaner.  

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för en 

attraktiv och hållbar utveckling av kommunen, för boende, arbete och rekreation 

genom 

 Medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö och byggfrågor 

 Miljöövervakning 

 Myndighetsarbete inom miljö, livsmedels, alkohol och byggområdet 
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Utvecklingsområden  

En trivsam växande småstad 

Miljö- och byggnämnden prioriterar följande sex av de sexton miljökvalitetsmålen.  

 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 

ovan nämnda miljömål bevakas redan i planeringsskedet. 

Nämnden ska verka för att andra uppvärmningsanordningar installeras för att 

ersätta oljeuppvärmning men även direktverkande el. 

Mätning av luftkvalitet (NO2 SO2 och PM10) i Bodens centrum enligt URBAN-

modellen kommer att ske under vinterhalvåret 2016/2017. 

Energi- och klimat rådgivningen kommer att finnas tillgänglig för spontanbesök, 

telefonrådgivning etc. Nämnden ska genom information och tillsynsarbete arbeta 

för att kommunen och andra vattentäkts innehavare håller sina vattentäkter och 

vattennät uppdaterade där säkerheten och tryggheten i en god vattentillgång och 

vattenförsörjning säkerställs. Nämnden ska även verka för att kartläggning och 

inventering av områden och bostäder görs där det finns risk för förhöjda 

radonhalter och förekomst av PCB i bostadsbestånden. I samband med 

kommande detaljplanering för bostäder är ambitionen att undersöka eventuella 

förekomster av markradon.  

Tillsammans med Luleå, Piteå och Älvsbyn görs varje år en turvis (en kommun i 

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

Tillsyn av verksamheter med oljeavskiljare som är anslutna till det kommunala 

ledningsnätet för spillvatten för kontroll av rötslam som uppkommer vid de 

kommunala reningsanläggningarna inte påverkas negativt. Detta för att i 

framtiden kunna återanvända slammet bland annat som näringskälla i jord- och 

skogsbruk.  

Inventering av enskilda avlopp påbörjades under våren 2009. Alla avlopps-

anordningar inom kommunen ska vara inventerade inom en 15-årsperiod och det 

ska vara godtagbar standard på samtliga enskilda avlopp inom kommunen från 

och med år 2030. 

Nämnden upprättar varje år en behovsutredning och tillsynsplan inom nämndens 

ansvarsområden (miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, 

tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel och från 2016 även alkohollagen).  

Inom plan- och bygglagens verksamhetsområde kommer tillsyn av hissar, andra 

motordrivna anordningar samt utförd funktionskontroll av ventilation i 

flerbostadshus att prioriteras.  
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Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Kontroll av oljeavskiljare, antal  10 10 10 

Inspektion av tillståndspliktiga 

miljöanläggningar, andel 

96 100 100 100 

Inventering av enskilda 

avloppsanordningar, antal 

54 50 50 50 

Luftmätningar i centrala Boden, antal   1 1 1 1 

Kontroll av registrerade strandbad,  

andel (16 st) 

100 100 100 100 

Kontroll av livsmedelsanläggningar med 

hög risk, andel  

92 92 93 95 

     
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd tillsyn 

i samband med 

delårsrapporter och 

årsbokslut 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Medverka i översyn av 

Lokala miljömål 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Mätning koldioxid Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Verka för att EU´s 

borgarmästaravtal 

undertecknas 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Som en del i 

energirådgivningen verka 

för energieffektivisering 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 
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Barnvänliga Boden 

Genom tillsyn av skolmiljöer gör nämnden kontroller inom såväl miljöbalkens 

och livsmedelslagstiftningens och tobakslagens områden. Kontrollerna avser den 

fysiska skolmiljön, livsmedel och tillsynen av rökfria miljöer. 

 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Tillsyn av skolmiljö, antal 8 10 10 10 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd 

tillsyn i samband med 

delårsrapporter och 

årsbokslut 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Kontroll giftfri miljö i 

förskolor och skolor 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 
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Boden en plats för företagsamma 
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 kompletta 

handlingar lämnats in och att ansökan följer planen. 

På motsvarande sätt ska nämnden verka för korta handläggningstider för 

miljöfarlig verksamhet och igångsättning/övertagande av livsmedelsanläggningar. 

Prioriterat inom detaljplanearbetet är att upprätta detaljplaner för bostadsändamål 

och att ge förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder. Genom att upprätta 

detaljplaner för bland annat industri-, kontors- och handelsändamål ges 

förutsättningar att utveckla näringslivet och arbetsmarknaden i Boden. Målet är 

att detaljplaner upprättade enligt PBL:s regler för standardförfarande ska vara 

antagna inom sex månader från planuppdrag.  

 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Beslut om bygglov, handläggningstid i dagar 

är högst 

19 21 20 19 

*Beslut om miljöfarlig verksamhet avseende 

avloppsanordning, andel med 

handläggningstid inom 6 veckor  

77 80 90 100 

*Beslut om miljöfarlig verksamhet i C-

anläggning, andel med handläggningstid 

inom 6 veckor 

58 70 80 90 

Detaljplan med standardförfarande, 

genomsnittlig handläggningstid i månader är 

högst 

*Indikatorn mäts som genomsnittlig handläggningstid 

där tiden ska understiga 6 veckor.  

 8 7 6 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av 

handläggningstider i 

samband med 

delårsrapporter och 

årsbokslut 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej 

påbörjad 
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Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

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

verksamhetsområden och arbetar ständigt med att förbättringar. För att öka 

tillgängligheten och service kommer det vara kvällsöppet även under våren 2016. 

 

Genom att ge information direkt till medborgarna om nämndens verksamhet och ge 

exempel på hur de genom sina egna val kan leva upp till och själva bidra till ett 

långsiktigt hållbart samhälle. Informationen ges genom medverkan på utställningar, till 

exempel "skördefest och miljödagar" som genomförs under tre dagar varje år. 

Information kommer även ges via olika forum som exempelvis "Boden i Bild", 

"Miljökalendern" och på kommunens hemsida. 

 

För nämnden är det viktigt med nöjda kunder. Därför genomförs årligen 

kundundersökningar. 

  

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Långsiktig hållbar miljö, antal 

informationsdagar 

3 3 3 3 

Kundnöjdhet, samhällsbyggnadskontorets 

verksamheter (skala 1-4) 

3,3 3,2 3,2 3,2 

Beslut om bygglov, antal sökta på internet 22 23 24 25 

Överklagade ärenden som hållit för 

överprövning, andel 

83 85 88 91 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utföra en kundenkät en 

gång per år 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Uppföljning av 

överklagade ärenden i 

samband med årsbokslut 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

 

 
 

 
  



 

 

Miljö och Byggnämnden 
 

 
 

 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i kommunen. I arbetet 

ingår bland annat att ge planmässiga förutsättningar till trygga och tillgängliga 

utemiljöer. För att öka förståelsen för trygghetsaspekten i den goda bebyggda miljön 

deltar samhällsbyggnadskontoret i kommunens trygghetsvandringar. 

 

En viktig del i den svenska handikappolitiken är att personer med funktionsnedsättningar 

är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra. Att skapa ett 

tillgängligt samhälle är ett arbetsområde som måste prioriteras. Miljö- och byggnämnden 

har ett ansvar för tillsyn av lagstiftningen. Information om gällande regler i kombination 

med en fungerande tillsyn utgör ett effektivt påtryckningsmedel mot målet att förbättra 

invånarnas hälsa och livskvalitet. 

 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Medverka vid trygghetsvandringar, antal  1 1 1 

Riktad tillsyn av tillgänglighet inom 

begränsat område, antal 

 1 1 1 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd 

kontroll i samband med 

delårsrapporter och 

årsbokslut 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

 

Vi arbetar tillsammans 

Miljö- och byggnämndens verksamhet är viktig för att utveckla och förbättra 

kommunens företagsklimat. Genom att sträva efter att utveckla dialogen med 

företagarna ökas förståelsen för varandra. Etableringar och 

verksamhetsförändringar 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 kräver att 

handläggarnas kompetens är hög, vilket underlättar samverkan inom 

myndigheten, kommunen och medför kortare handläggningstider. 

 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Initiera möten med 

företag/fastighetsägare, antal 

 1 1 1 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av utförd 

kontroll i samband med 

delårsrapporter och 

årsbokslut 

Lars 

Andersson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 
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En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Nämnden bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Budgetavvikelse nämnder, 

andel 

8,1 0 0 0 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av ekonomin 

månadsvis och vidta 

åtgärder mot negativa 

budgetavvikelser 

Lars 

Andersson 

2015-01-01 2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016 2017 2018

Intäkter

Kostnader 605 661 664 664 658

Nettokostnader 605 661 664 664 658

Tilldelad ram 658 661 664 664 658

Resultat 53 0 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 605 661 664 664 658

Summa (tkr) 605 661 664 664 658

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

2016 2017 2018

Verksamhetsförändring 1

Verksamhetsförändring 2

Verksamehtsförändring 3

Summa (tkr) 0 0 0

Budget/plan
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Serviceförklaringar 

Bygga och Bo  

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen  

 få beslut om bygglov inom detalj planlagt område inom tre veckor under 

förutsättning att kompletta handlingar lämnats in och att ansökan följer 

planen  

 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 

förutsättning 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.  

 

 Få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 2 månader. 

 

 Få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6 veckor. 

 


