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Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner upprättat förslag för verksamhetsberättelse 2019.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämndens förvaltning har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
år 2019. I verksamhetsberättelsen redovisar förvaltningen uppföljning av 
kommungemensamma mål, nämndens mål, ekonomiskt utfall samt utfall för verksamhetsmått 
och investeringar. Nämndens verksamheter gav ett underskott om 0,5 miljoner kronor.
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miljötillsynsnämnden 2019

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner upprättat förslag för 
verksamhetsberättelse 2019.

Ärendet i korthet
Bygg- och miljötillsynsnämndens förvaltning har sammanställt en 
verksamhetsberättelse för år 2019. I verksamhetsberättelsen redovisar förvaltningen 
uppföljning av kommungemensamma mål, nämndens mål, ekonomiskt utfall samt 
utfall för verksamhetsmått och investeringar. Nämndens verksamheter gav ett 
underskott om 0,5 miljoner kronor.

Bakgrund
Verksamhetsberättelsen följer den gemensamma struktur som används för samtliga
nämnder. I verksamhetsberättelsen redovisas:

 Nämndens uppgift
 Viktiga händelser under året
 Framtiden
 Uppföljning av kommungemensamma mål från Kommunplan 2019-2021 och 

nämndens mål från Verksamhetsplan 2019-2021. Målen följs upp med en 
uppfyllelsegrad med kommentarer.
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 Personalredovisning
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Elwe Nilsson Bruttokostnad *: 27,0 Mnkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 13,5 Mnkr

Förvaltningschef: Björn Stafbom Budgetavvikelse i år: -0,5 Mnkr

Antal årsarbetare: 35,7 Budgetavv. föregående år: -0,8 Mnkr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Nämnden svarar för den prövning, tillsyn eller offentlig kontroll liksom övrig myndighetsutövning 
som i enlighet med lag eller annan författning ska fullgöras av en kommunal nämnd inom följande 
områden:

 Miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, smittskydd samt 
gällande strålskyddslagstiftning och rökfria miljöer enligt tobakslagen,

 Livsmedelslagstiftningen,
 Plan- och bygglagen samt tillhörande speciallagstiftning,
 Bostadsanpassning,
 Parkeringstillstånd till funktionshindrade,
 Mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion, nybyggnadskartor, lägeskontroll, 

utsättning samt övriga mätuppdrag,
 Utvecklingen av kommunens geografiska informationssystem.
 Belägenhetsadresser
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Viktiga händelser under året
Året har präglats av en osäkerhet på bostadsmarknaden vilket inneburit ekonomiska utmaningar 
med anledning av vikande intäkter. Verksamheten har effektiviserats och tillsammans med att 
några tjänster kunnat hållas vakanta har det vägt upp delar av underskottet. Under året har även ett 
omfattande utvecklingsarbete kunnat genomföras inom samtliga verksamheter, med målet en 
effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus. 

Översiktsplanen är en viljeyttring och vägvisare för kommunens fysiska utveckling med sikte på år 
2040 med utgångspunkt från Vallentunas läge, mark- och vattentillgångar samt den byggda miljön. 
Från och med 2019 finns en digital version av Översiktsplan 2040 på webbplatsen. Den digitala 
översiktsplanen speglar delar av den tryckta översiktsplanen. I den digitala översiktsplanen kan 
information läsas i text tillsammans med zoombara kartor.

Verksamhetsstyrningen av ärenden inom bygglovverksamheten sker numera digitalt, med digitala 
visuella styrningsskärmar som hela tiden visar aktuell ärendebalans och behov av insatser för att 
driva ärendena framåt. I enkla ärenden kan därmed beslut fattas inom en till två veckor och 
ytterligare några veckor om grannar behöver höras eller om det krävs ett politiskt beslut.

Under året har ny mätteknik införts med obemannad flygfotografering med hjälp av drönarflygning 
med egen drönare. Användningsområden för den nya tekniken är vid framtagande av 3D modeller, 
flygfoton vid kartering, inventering och mätning samt för dokumentation vid till exempel tillsyn.

Vallentuna kommun har ett förbättrat resultat i tillgänglighet och bemötande. Resultatet visar en  
förbättring från förra året. Gott bemötande vid kontakt med kommun: 2018 = 91 procent, 2019 = 93 
procent. Tillgänglighet visar på en ökning: 2018 = 83%, 2019 = 85%. Preliminära signaler från 
mätning av nöjd-kund-index (NKI) specifikt inom bygglovverksamheten visar på en ökning från 
föregående år, främst gällande företagsärenden: 2018 = 38, 2019 = 62.

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för förvaltningen har tagits fram under året som en del av 
kommunens rapportering till länsstyrelsen i oktober. Syftet är att minska sårbarheten i samhället 
och på ett bättre sätt hantera risker och extra ordinära händelser. RSA:n kan även ligga till grund 
för det fortsatta arbetet med utvecklad civil beredskap.
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Framtiden
Vallentuna – där människor och idéer växer

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med mod att gå före 
skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras.

  Varaktighet
  Inspiration
  Samverkan
  Innovation
  Omtänksamhet
  Nav

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: ”I Vallentuna kommun har vi en professionell 
verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och 
utveckling.”

Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de strategiska inriktningarna:
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 6

Målet är uppfyllt: 4 5

Målet är delvis uppfyllt: 1 1

Målet är ej uppfyllt: - -

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Målet är uppfyllt

Tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen har sin utgångspunkt i den tillsynsplan 
respektive kontrollplan som varje år godkänns av bygg- och miljötillsynsnämnden. I 
tillsynsplaneringen och vid genomförande av tillsyn utgår nämnden från gällande lagstiftning men 
också från lokala miljömål och kunskap om till exempel vattenstatus i sjöar och vattendrag. Under 
2019 har bygg- och miljötillsynsnämnden fört dialog med lantbrukarna (lokala LRF), vilka har en 
stor påverkan på vattenkvaliteten i dess närhet, för att skapa goda förutsättningar för samverkan 
och i förlängningen bidra till en god vattenkvalitet. Under 2019 har fokus för inventering och tillsyn 
av enskilda avlopp varit vid Angarssjöängen.

Årligen handläggs cirka 1000 miljö- och hälsoskyddsärenden och tillsynen spänner över skilda 
arbetsområden såsom enskilda avlopp, dagvatten, kemikalier, inomhusmiljö i skolor och förskolor, 
att livsmedel är säkra, markföroreningar, luftföroreningar och direkta eller indirekta miljö- och 
hälsoeffekter överlag. Genom att systematiskt och målinriktat följa tillsynsplanen bidrar nämnden 
till att utvecklingen blir långsiktigt hållbar.

Nämnden har tagit fram riktlinjer för att uppnå en samsyn av bedömning av bygglov så att de blir 
miljömässigt och långsiktigt hållbara. En checklista har skapats för när de interna remisserna ska 
upprättas i samband med bedömning av förhandsbesked och nybyggnad av bostadshus utanför 
planlagt område. Detta för att i ett tidigt skede lyfta miljö- och hållbarhetsaspekterna. Nämndens 
verksamheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan både genom tillsynsarbete och genom 
rådgivning.

Nämndens mål:
Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, 
grundvatten och kustvatten uppnår minst god status.

 Målet är uppfyllt

I Vallentuna kommun finns många sjöar och vattendrag. Vallentuna tillhör två stora 
avrinningsområden, Oxundaån och Åkerströmmen. En stor del av vattenvårdsarbetet drivs genom 
vattensamverkan med grannkommunerna, där nämnden har bidragit med kunskap i 
dagvattenarbetet. En sjös avrinningsområde är det landområde där regn- och smältvatten rinner till 
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sjön. Avrinningsområden kan avgränsas i hur stor eller liten skala som helst, allt från en vattenpöl 
till hela Östersjön. Kommunens största sjö, Vallentunasjön, sträcker sig till hälften in i Täby 
kommun. I östra Vallentunas skogar ligger en mängd mindre sjöar, samt Garnsviken – en avsnörd 
havsvik, som har kontakt med Trälhavet via Åkers kanal i Åkersberga. Mitt emellan Vallentuna 
centrum och Karby ligger naturreservatet Angarnssjöängen. I kommunens tillsynsplanering och vid 
genomförande av tillsyn utgår nämnden från avrinningsområden och status i sjöar och vattendrag.

Vallentuna kommun bedriver sedan 2009 ett tillsynsprojekt av enskilda avlopp i kommunen. 
Hittills har cirka 1 500 enskilda avlopp i kommunen fått tillsyn. Av dessa var det cirka 70 procent 
som inte uppfyllde gällande krav på rening. Tillsynshastigheten är cirka 100-250 fastigheter per år. 
Under 2019 har cirka 80 fastigheter fått tillsyn utifrån de resurser avdelningen har haft för 
avloppstillsynen under 2019. Områden där tillsyn har utförts tidigare år är områden vid 
Vallentunasjön, Långsjön, Garnsviken, Markims socken, Orkesta socken, söder om gamla 
Norrtäljevägen samt Frösunda socken. Under 2019 har fastigheter kring Angarssjöängen 
prioriterats.

Lantbruk har en stor påverkan på vattenkvaliteten i dess närhet. Nämnden har ansvar för att utföra 
tillsyn på lantbruk. Under året har nämnden haft en aktiv dialog med Lantbrukarnas riksförening 
(LRF) för att stärka samverkan och informera om den tillsyn som planerades under året. På mötena 
med LRF:s lokala förening har bygglovavdelning, miljöavdelningen, kommunens miljöstrateg och 
vattensamordnare deltagit. Vid tillsynen ska nämnden kontrollera hur lagen följs, rutiner och hur 
verksamheten arbetar för att minska påverkan för människor och miljön. Tillsyn på större lantbruk 
har genomförts. Nämnden bidrar även aktivt till arbetet med dagvattenfrågor i detaljplanearbetet 
genom att i tidigt skede kontrollera hur kommunen tar hand om dagvatten i detaljplanerna. På så 
sätt får nämnden kontroll på att kommunen klarar miljökvalitetsnormer för vatten.

Nämnden omfattas av de åtgärder som föreslås i remissversion av kommunens blåplan. Här föreslås 
ett samordnat arbete inom kommunen för att ta fram lokala åtgärdsprogram, med prioritering av de 
sjöar och vattendrag med sämst kvalitet.

Nämndens mål:
Nämnden ska följa de lokala miljömålen

 Målet är uppfyllt

Kommunen har sedan 2017 tre lokala miljömål:

 Klimatpåverkan ska minska
 Miljöanpassade inköp ska öka
 Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska

En ny miljö- och klimatpolicy och en miljö- och klimatstrategi har antagits i kommunfullmäktige 
under hösten. Strategin avser att fungera som grund för kommunens systematiska miljöarbete och 
paraply till redan fastställda styrdokument. Miljö- och klimatpolicyn utgår från kommunens vision. 
Kartläggning av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen pågick under 2018 och våren 2019. Materialet har givit värdefullt underlag till 
arbetet med den nya policyn och strategin för kommunen.

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet har genomförts två gånger, i januari och juni. 
Syftet med genomgången, som är ett krav enligt standarden ISO 14001, är att kontinuerligt 
utvärdera hur miljöledningsarbetet fungerar och besluta om förbättringar och eventuella 
resursbehov. Ledningen har fokuserat på resultaten från genomförda revisioner samt förslaget till 
ny miljöstrategi och hur den bör integreras i ordinarie processer. Intern miljörevision har 
genomförts som planerat utifrån revisionsprogram och översiktlig revisionsplan för 2018-2020, 
som tidigare fastställts av ledningsgruppen.

Revisorerna lämnade ett betydande antal positiva iakttagelser och förbättringsförslag samt fyra 
mindre avvikelser:

1. Miljömål och utvärdering av prestanda: Saknas fortfarande verksamhetsspecifika miljömål, 
”mellanmål”, med tydliga mätetal och konkreta uppföljningar.

2. Miljöaspekt - Avfallshantering: Saknas specifika förutsättningar för verksamheter att 
bedriva ett aktivt och effektivt miljöarbete för källsortering.

3. Miljöaspekt - Källsorterat avfall och insamling av matavfall: Saknas systematik och 
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uppföljning till uttalat uppdrag att minska matavfall inom skolverksamhet.
4. Miljöaspekt - Kemikalieanvändning och farliga ämnen: Saknas inom vissa verksamheter 

tydlig dokumentation och rutiner för effektiv kemikaliehantering.
För att rätta till dessa brister sker arbete bland annat med att:

 Utveckla ny miljöstrategi med nyckeltal.
 Ta fram handlingsplan och rutiner för kommunens egen källsortering och avfallshantering.
 Matsvinnsinitiativ och mätning av matsvinn.
 Uppdrag i kommunens kemikalieplan till alla förvaltningar att arbeta enligt kommunens 

rutin för kemikaliehantering.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan både genom tillsynsarbete 
och genom rådgivning. Bygglovavdelningen arbetar med att väcka intresset för att minska 
klimatpåverkan i bostäder. Ett konkret exempel är att en representant från verksamheten varit 
delaktig i regionalt anpassad rådgivning om energieffektivisering, energianvändning, och 
klimatpåverkan. Rådgivningen är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Upplands Väsby, 
Sollentuna kommun och är till viss del finansierat av Energimyndigheten. Energirådgivningen 
vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag och erbjuder 
opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

En del inom digitaliseringsarbetet på bygglovsavdelningen har varit att prioritera en papperslös 
hantering i alla processer, målet är att övergå till helt digitala ärenden. Nu kan kommunens 
invånare ansöka alla sina byggärenden helt digitalt. Parallellt med detta har bygglovsavdelningen 
installerat en "visuell styrningshylla" för att följa samtliga ärenden i realtid. Avdelningen har 
uppnått målet att fasa ut pappersakter för nya inkomna ärenden, ärendena finns endast digitalt.

Miljöavdelningen har under 2019 infört ett nytt ärendehanteringssystem som gör att all 
ärendehantering numer är helt digital. Under 2019 och 2020 kommer även digital tillsyn i fält att 
genomföras som också kommer att minimera användningen av papper. Genom att nyttja Skype 
(program för digitalkontakt) kommer flera samrådsmöten kunna förläggas digitalt vilket inte bara 
sparar tid utan även har en positiv klimatpåverkan. Arbetet med nya handläggningsrutiner pågår för 
fortsatt optimering.

Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Målet är uppfyllt

Under år 2017 infördes ett nytt arbetssätt inom bygglovverksamheten för att öka rättssäkerheten 
och kvaliteten i ärendehanteringen liksom för att effektivisera processer. Det innebär att team med 
flera kompetenser granskar och bedömer ärenden vilket skapar ett lärande arbetssätt och 
säkerställer att verksamhetens samlade kompetens används i bedömningarna. Arbetssättet 
vidareutvecklades under 2018 mot en visuell styrning och digitalt lean för att säkerställa en enkel, 
rättssäker och professionell hantering av ärenden. Under 2019 har fler visuella "styrningshyllor" 
införts för att optimera handläggningen och för att kunna följa upp ärendena mer effektivt. För att 
öka servicen till medborgare och näringsliv kommer en ny e-tjänst för tidsbokning med 
bygglovhandläggare att införas under början av 2020.

Inom miljöverksamheten fortsätter arbetet med nytt arbetssätt i syfte att skapa en bred kompetens 
inom avdelningen. Det har möjliggjort att personal snabbt kan hantera och rycka ut vid situationer 
som till exempel olyckor, eldningsklagomål under ordinarie arbetstid. En person på 
miljöavdelningen, med rullande veckoschema, har alltid ansvar att finnas på plats och hantera dessa 
akuta ärenden. Det finns även alltid en person som ansvarar för att bevaka frågor som inkommer via 
kontaktcenter för att se till att kunder snabbt får svar på frågor som kommer in till kommunen. 
Genom detta breda arbetssätt som sträcker sig inom olika arbetsområden sprids kunskapen inom 
gruppen om hur olika typer av ärenden ska hanteras. Metoden skapar ett flexibelt och effektivt 
arbetssätt och säkerställer dessutom en hög kvalitet i ärendehanteringen.

Beställning av nybyggnadskartor och andra kartprodukter har återgått till en normal nivå jämfört 
mot nedgången under förra året. Arbetet med en ajourhållning av primärkartan med hjälp av 
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flygbilder påbörjades under 2018 och kommer att bli en av de arbetsmetoder som kommer att 
användas för ajourhållning av primärkartan. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att 
digitalisera detaljplaner som på sikt kommer att stödja Boverkets nya standard för detaljplaner. 
Arbetet har påbörjats med att skapa de äldre detaljplaner som är gjorda på papper på nytt i digitala 
verktyg. Målet är att få en samlad och komplett databas med alla detaljplaner, det vill säga ett 
samlat kartskikt med reglerad markanvändning. Förvaltningen stöttar andra verksamheter med 3D-
hanteringen och användandet av digitala kartverktyg (GIS).

Nämndens mål:
Alla som har behov av nämndens tjänster ska uppleva en enkel, snabb, 
professionell och rättssäker hantering.

 Målet är uppfyllt

Inom nämndens alla verksamheter pågår ett intensivt arbete med digitalisering. Miljöavdelningen 
har gått över till ett nytt ärendehanteringssystem. Det nya systemet kan hantera en helt digital 
ärendehantering och även koppla på framtida e-tjänster och ger också möjlighet till digital tillsyn 
med hjälp av checklistor på surfplattor i fält. I september har avdelningen installerat SLV kontroll 
som gör att kontroll av livsmedelslokaler genomförs digitalt med surfplatta. Överföring sker sedan 
till ärendehanteringssystemet digitalt.

Sedan bygglovsavdelningen införde ett helt nytt arbetssätt (2017) har arbetet med att lägga grunden 
för en digital process inneburit utmaningar och nya rutiner.  Avdelningen är en bra bit på väg mot 
en helt digital process. I slutet på 2018 lanserades nya e-tjänster, det innebar att kunden kan 
ansöka/anmäla alla byggärenden helt digitalt. I takt med att allt fler ansökningar inkommer digitalt 
kommer effektiviseringen och kostnadseffektiviteten att öka. Parallellt pågår fortfarande arbete med 
automatiska regler för att underlätta återkoppling och kommunicering med kund. Den visuella 
styrningen innebär att avdelningen kan se alla ärenden i realtid på skärm och därefter fördela 
resurser utifrån behov, årstid eller arbetsbelastning. En digital process bidrar till att kunden ska få 
en snabb återkoppling om sitt ärende, det vill säga om ansökan är fullständig eller om ärendet 
behöver kompletteras. Under 2019 har bland annat fler visuella styrningshyllor införts som 
möjliggör att kunna följa fler detaljer i bygglovsprocessen. Fler automatiska regler (Atom) har 
skapats i ärendehanteringssystemet för att snabbt återkoppla till kunden om vad som händer i det 
pågående ärendet. Automatiseringen har även bidragit till mer tid för handläggare för ärenden av 
mer komplicerad karaktär vilket skapar en trygghet och kontroll över arbetssituationen.

Under senare delen av 2019 har digitaliseringsarbetet bland annat bestått av att förbereda 
införandet av ett nytt bokningssystem för medborgare som är intresserad av att starta sin 
bygglovsprocess. Systemet innebär att medborgaren ska kunna boka ett enskilt möte med en 
handläggare. En tidig kontakt med bra vägledning och information sparar och effektiviserar 
bygglovsprocessen i nästa led. Ett fördjupat samarbete med kontaktcenter under hösten har 
resulterat i en introducering av nytt ärendehanteringssystem för bygglovsavdelningen. Det nya 
systemet underlättar hanteringen av de frågor som kommer in via kontaktcenter och möjliggör en 
snabbare återkoppling till kund.

Beställning av nybyggnadskartor och andra kartprodukter har återgått till en normal nivå. Arbetet 
med en ajourhållning av primärkartan med hjälp av flygbilder har påbörjats under 2018 och 
kommer att bli en av de arbetsmetoder som kommer att användas för ajourhållning av 
primärkartan. Metoden håller nu på att arbetas in i linjeverksamheten. Resultatet av ny 
arbetsmetod kommer att ge en mer uppdaterad primärkarta och ett rättssäkrare underlag för olika 
beslut, till exempel inom bygglovsverksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med att digitalisera detaljplaner som stödjer 
Boverkets nya standard för detaljplaner. Arbetet har påbörjats med att skapa de äldre detaljplaner 
som är gjorda på papper på nytt i digitala verktyg, nästa steg är att lagra dessa i gemensam databas. 
Målet är att få en samlad och komplett databas med alla detaljplaner, det vill säga ett samlat 
kartskikt med reglerad markanvändning. Syftet är skapa tjänster som gör att kommunens invånare 
till exempel kan se mer visuellt och sökbart vad som kan byggas på en viss mark. Det vill säga att 
bestämmelserna blir sökbara i detaljplanerna. En digital översiktsplan har lanserats där man enkelt 
kan söka via karta. Arbetet fortsätter nu med att skapa två fördjupade översiktsplaner digitalt.

Förvaltningen stöttar andra verksamheter med 3D-hanteringen och användandet av digitala 
kartverktyg (GIS). Ett exempel är drönarteknik vilket innebär nya mätmetoder. En drönare samt 
programvara för att modellera mätdata har köpts in, resultatet blir 3D modeller för visualisering, 
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flygbilder samt snabbare kartering. Ett arbete pågår med att stärka upp och strukturera dataflöden 
för strategiska geodata som utbyts mellan myndigheter. Geodata är beskrivningar av sådant som har 
ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att visualisera relevant data i interna och externa 
karttjänster samt med att kvalitetssäkra de data kommunen har samt att ajourhålla de data 
kommunen hämtar från andra aktörer. En ny och bättre webbkarta har lanserats och nya enkla 
karttjänster för mobiltelefoner och plattor har införts under året.

Fler och växande Vallentunaföretag

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

 Arbete pågår

Ett viktigt fokus är att förbättra servicenivån till företagare inom olika myndighetsområden gällande 
service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen vill förbättra resultaten 
inom servicemätningen, NKI, Nöjd-Kund-Index, som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram 
mätningar på årligen. Vallentuna kommuns resultat över åren har gått från ett godkänt högt NKI för 
2017 till ett lågt och under godkänt NKI för 2018. Servicemätningen omfattar undersökning av hur 
företag uppfattat hanteringen av ärenden inom bygglov, miljötillsyn, markupplåtelse, brandtillsyn 
och serveringstillstånd. Vallentuna kommun har för 2018 för få ärenden inom miljötillsyn, 
livsmedel, markupplåtelse, brandtillsyn och serveringstillstånd för att kunna få ett resultat, varför 
NKI-resultatet domineras av byggnadsverksamheten.

Företagen får svara på 32 frågor om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. Det sammanfattande måttet, NKI mellan 0-100, baseras på tre 
huvudfrågor:

1. Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?

2. Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?

3. Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

Resultaten för 2018 års ärendehantering visade att kommunen hade ett lågt resultat på 49 (omfattar 
främst bygglov och brand) att jämföras med mätning 2017, 63. Det har pågått omfattande 
förbättringsarbete med digitalisering i fokus, där processerna setts över ytterligare och kundernas 
möjligheter att få vägledning och hantera sin ansökan digitalt utvecklas. Parallellt har det varit 
möjligt att få personlig service och vägledning. Kommunen har utökat möjligheten till möten med 
handläggare genom att gemensamt kontaktcenter har öppnats. De slutliga resultaten för 2019 
presenteras under våren 2020, preliminärt resultat är ett ökat NKI totalt för hela kommunen på 66, 
vilket visar att de insatser som har gjorts har gett resultat. Resultat på 62 till 69 är graderat högt 
inom NKI-undersökningen. Bygglov får ett preliminärt resultat på 62 (företag), att jämföras med 
2018 års utfall 38 (företag). Inom myndighetsområdet miljö och livsmedel har svarsfrekvensen ökat 
så pass mycket under 2019 att ett NKI resultat kommer att kunna presenteras under våren. 
Preliminärt resultat för miljö är 72 och för livsmedel 62.

Undersökningen visar att man upplever bemötande mycket positivt, tillgänglighet, rättssäkerhet och 
kompetens får också bra omdömen. För att uppnå mål i kommunplan och verksamhetsplan och ett 
än mer förbättrat NKI inför kommande år, krävs en i hög grad förbättrad vägledning, professionellt 
bemötande, liksom hög effektivitet i verksamheten och allt ur ett engagerat kundperspektiv. Ett 
annat viktigt område som måste förbättras är information.

En viktig utgångspunkt är en arbetsgrupp som känner ett stort engagemang i målsättningarna och 
som i varje kundmöte har utgångspunkten att skapa förståelse för kundens önskemål och vara tydlig 
och förståelig i vägledning och motivering. En åtgärdsplan har tagits fram med fokus på effektivitet, 
tillgänglighet och service, kompetenshöjning och perspektivutveckling. Åtgärdsplanen innehåller en 
mängd olika aktiviteter vilka kommer att arbetas in i verksamhetsplaneringen för 2020.

Inom projektet Förenkla helt enkelt har kommunen tagit fram ett antal åtgärder som bygg- och 
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miljötillsynsnämnden genom sitt myndighetsansvar kan medverka i. Åtgärderna syftar till att 
förenkla för företagare att komma i kontakt med kommunen men också för att förbättra NKI. Bland 
annat har anställda genomgått utbildning i klarspråk för att lära sig kommunicera med kunder på 
ett tydligare och enklare sätt. Kommunen fortsätter även med företagslots som innebär att 
företagare har möjlighet att på ett enkelt sätt träffa samtliga myndigheter inom kommunen vid ett 
och samma tillfälle. På så sätt kan myndigheterna ge en bra vägledning och också samordna 
handläggning på ett effektivt sätt.

Nämndens mål:
Nämnden ska så långt som möjligt inom sitt ansvarsområde hjälpa 
företagarna att nå sina mål.

 Arbete pågår

För att höja servicen till företagare i Vallentuna kommun har bland annat en företagslotsfunktion 
införts i kommunen. Företagslotsen är ett forum där företag och entreprenörer kan boka tid för 
rådgivning och information. Forumet består av kommunens alla myndighetsområden och utifrån 
varje given frågeställning bemannas forumet med rätt kompetens utifrån företagens behov. Lotsen 
kan även nyttjas för att lyfta problemställningar som företagen kan stöta på i kontakten med 
kommunen. Fokus är att ha en pågående dialog med näringsidkare, för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Syftet är att skapa ett möte där företagare kan möta relevant 
kompetens utifrån sina önskemål. Företag kan boka tid hos företagslotsen gällande frågeställningar 
inom följande område:

 Plan- och bygglov
 Mark- och utbyggnadsfrågor
 Miljöbestämmelser
 Livsmedel
 Alkohol- och utskänkningstillstånd
 Brand och säkerhet
 Teknik- och VA-frågor
 Fristående verksamheter inom utbildning

Nämndens verksamheter arbetar även aktivt med att bjuda in till företagslotsen genom att fånga 
upp eventuella behov vid olika möten med företagarna. Nämndens verksamheter har fortsatt tät 
kontakt efter första mötet med företagare och finns till förfogande under processen om så behövs 
för stöd och rådgivning. För att öka servicen till kommunens företagare deltar även lotsen i de 
granskningsmöten som hålls på avdelningen när det har inkommit ett strategiskt ärende eller ett 
företagsärende. Detta för att alla parter ska vara uppdaterade och kunna återkoppla till företagaren. 
Lotsfunktionen kommer att utvecklas ytterligare under 2020.

Öppet hus för invånarna genomförs två gånger i månaden. Där finns kompetenser inom bygglov, 
planavdelningen, kart- och mätavdelningen och enskilda avlopp. Nämnden vill införa 
”företagdirekt” en ny tjänst på bygglovsavdelningen för att höja servicenivån genom att utöka 
tillgänglig tid och erbjuda företag en särskild handläggare med hög kompetens för området. 
Finansiering av denna tjänst prövas i kommande kommunplan. Vidare ska servicegarantier tas fram 
som säkerställer lagkrav och utvecklar målsättningar/garantier vad gäller handläggningstider ur ett 
kundperspektiv. En översyn har gjorts om utveckling av tillgänglighet för personliga möten via 
webbokning. Ett system för webbokning är under utveckling och bokningsbara tider kommer att 
släppas under första kvartalet 2020. Under en övergångsperiod kommer det att finnas möjlighet att 
träffa handläggare vid öppet hus och via bokningsbara tider.

Verksamheten kommer fortsätta arbetet med översyn och utveckling av lättillgänglig information 
och instruktioner på webben vilket NKI undersökningen visar. All information och mallar granskas 
utifrån tillgänglighet och klarspråk. Nämndens olika verksamheter ska vara en aktiv part vid 
näringslivsarrangemang så som mässor, riktade seminarier och företagarfrukostar.



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsberättelse 12(23)

Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Målet är uppfyllt

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen ligger på en historiskt hög nivå men viss osäkerhet 
råder. Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamheter arbetar för att ha en god framförhållning för 
framtida resursbehov och bevakar kontinuerligt lagändringar och omvärldshändelser som kan 
ändra inriktningen på verksamheter. Arbetssätt utvecklas inom samhällsbyggnadsprocessen för att 
viktiga myndighetsfrågor ska lyftas tidigt och inte orsaka förseningar i planerings- och 
utbyggnadsskedena.

Bygglovsavdelningen arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete genom LEAN. Metoden innebär 
tanke och arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete och att skapa största möjliga värde med 
minsta möjliga resurser där kundens behov är i fokus. Genom effektiviseringsarbetet som pågår 
skapas utrymme för att kunna möta ökat tryck på nya bostäder från kommuninvånare och företag.

Nämndens mål:
Nämnden har en nära dialog och samverkan med andra myndigheter 
och verksamheter internt och externt för en effektiv 
samhällsbyggnadsprocess.

 Målet är uppfyllt

Bygg- och miljötillsynsnämnden deltar aktivt i länsövergripande sammanhang, såsom 
Bygglovalliansen och Miljösamverkan Stockholms Län. Allianserna syftar till att lära av varandra, 
förenkla rutiner, kompetensförsörja, utveckla, omvärldsbevaka, likrikta och jämföra, för att 
myndighetsutövningen ska bli så lik som möjligt i hela landet. Samverkan och arbetet tillsammans 
bidrar till rättssäkra beslut då lagstiftningen ofta är mycket komplex. Tydlig, korrekt och enhetlig 
information bidrar till fler nöjda kunder. Nämnden har också ingått en överenskommelse för 
samverkan Geodata Norrort vilket omfattar alla kommuner i Norrort. Syftet är att samverka kring 
strategiska frågor som taxor, personalfrågor, kompetensförsörjning verksamhetsutveckling samt 
organisationsutveckling. Ett arbete pågår även med att stärka upp och strukturera dataflöden för 
strategiska geodata som utbyts mellan myndigheter.

Information på webben kommer fortsatt att ses över. Informationen ska vara tydlig och lätt att 
förstå för att förenkla för kommunens invånare och företagare, det vill säga "klarspråk i 
samhällsbyggnadsprocessen". Det syftar till att få en effektivare samhällsbyggnadsprocess med 
fokus på tydlig och enhetlig kommunikation. Det vill säga göra det krångliga begripligt.

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Redan under år 2018 präglades året av en osäkerhet på bostadsmarknaden vilket innebar 
ekonomiska utmaningar för nämnden med anledning av vikande intäkter. Med anledning av den 
rådande bostadsmarknaden genomfördes justeringar inför budget 2019 vilket bland annat innebar 
att dra ner förväntningar på intäktssidan men även kostnadsbudgeten effektiviserades. Vissa 
tjänster har vakanshållits under året för att balansera för minskat ärende inflöde, samtidigt behöver 
nämnden ha en beredskap för ett ökat ärende inflöde, tjänsterna kommer då att tillsättas. 
Konsultstöd har tagits in för vissa ärendetyper som snabbt har kunnat avslutas om inkomna 
ärenden minskar än mer.

Nedgången i bostadsbyggandet märktes tydligt i början av året vilket troligtvis var en konsekvens av 
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förra årets prisfall och kreditåtstramningar. Det har byggts mycket i regionen och många lägenheter 
är klara men är svåra att få sålda. Att sälja lägenheter som inte är byggda blir i det här läget tufft för 
byggbolagen. Få byggbolag har då råd att starta nya projekt och säkra sin finansiering. För att få ett 
ökat byggande har nämnden godkänt förändrad ägandeform för en exploatör, det vill säga från 
uppförande av bostadsrätter till hyresrätter. Sakta har intäkterna ökat men inte alls i nivå med år 
2017, som var ett rekordår. En tydlig indikation på en vändning av marknaden är att beställningar 
av nybyggnadskartorna börjar komma upp i normal nivå, vilket har skett under andra halvan av 
året.

Nämnden har under året följt upp verksamheternas resultat enligt Vallentuna kommuns modell för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen sker 
varannan månad och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. Vid delårsbokslutet 
prognostiserade nämnden ett helårsresultat på minus en miljon kronor. Anledningen var de 
sviktande intäkterna för minskat byggande men framför allt de ökande kostnaderna för 
bostadsanpassning. Mängden ärenden har ökat under 2019 med cirka 30 procent jämfört med 
tidigare år och de ärenden som har hanterats är mer kostsamma. Bostadsanpassning möjliggör att 
en person med funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa sin permanenta bostad och 
därmed kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet. Några exempel på större åtgärder är 
badrum som behöver byggas om, ombyggnation av kök samt installation av rullstolshissar, bidraget 
är lagstadgat. Trenden är att bostadsanpassningsbidragen ökar. En orsak kan vara att fler äldre 
väljer att bo kvar i sina hus som inte är anpassade enligt gällande grundläggande krav på 
tillgänglighet och handikappanpassning. Nämnden ser behov av att öka budgeten för 
bostadsanpassningsbidrag vilket kommer att prövas i kommunplan 2021. Årets resultat för 
nämnden är ett underskott på cirka 0,5 miljoner kronor varav den större delen återfinns inom 
bostadsanpassning. Intäkterna har successivt ökat för nybyggnadskartor och bygglov, och en 
återhållsamhet gällande kostnader har gett effekt.

Under året har nämnden fortsatt arbetet med att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen vilket 
är en viktig del i kostnadseffektiviteten. Det omfattade bland annat utveckling av 
ärendehanteringssystem, effektivare mätmetoder, kartunderlag, effektiva och rättssäkra processer 
liksom digitala tjänster. Allt i syfte att nå en utvecklad service, tillgänglighet, kortare 
handläggningstider, kostnadseffektivitet och ökad rättssäkerhet för invånare och företagare.

För att säkra finansiering av ökade kostnader antogs nya taxor inom både miljö- och 
bygglovområdet inför 2018 med uppdatering av timtaxan inför 2019 och 2020. Taxorna har 
anpassats för att täcka kostnader för nya åtgärder i samband med ny lagstiftning men också för att 
säkerställa en rimlig självkostnadsgrad så att resurser kan anpassas bättre till behov. Utvärdering av 
taxorna kommer att genomföras under 2020 för att se till att nämnden ligger på samma nivå som i 
jämförbara kommuner.

Nämndens mål:
Nämndens verksamheter ska öka kostnadseffektiviteten genom 
effektivisering, digitalisering och framtida automation

 Målet är uppfyllt

Vallentuna har, som en av få kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitalisering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens område. Målsättningen är att nå en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med att nå en digital samhällsbyggnadsprocess startade 2017 
genom att förvaltningen tog fram nuläge, målbild och handlingsplan. Ambitiösa delmål sattes upp 
om var förvaltningen ska vara 2020.

Handlingsplanen innehåller en mängd olika aktiviteter alltifrån ny webbplats, nya system såsom 
nytt ärendehanteringssystem, digitalt arkiv, projektverktyg, digitalt LEAN, e-tjänster bland annat 
helt digitala ansökningar, mina meddelanden och min sida. Några exempel på vad som redan har 
genomförts är att Vallentunas nya översiktsplan och kommunens över 200 detaljplaner 
digitaliserats. ”Mina sidor” har införts inom avfallshanteringen, och bygglovsprocessen från 
ansökan till färdigt bygglov kan numera hanteras digitalt och automatiserat. Andra aktiviteter syftar 
till att kompetensutveckla medarbetarna i digitalisering och att ta fram krav på IT-kompetens och 
digitaliseringskompetens som kan ställas som krav vid rekrytering.

Digitaliseringen skapar också nya sätt att arbeta på och nya processer för att få effektivitet. Det är 
viktigt att ständigt ändra, förbättra och effektivisera processer vilket till exempel LEAN-arbetet 
syftar till. Genom att analysera befintliga processer har verksamheten kunnat utarbeta en 



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(23)

standardisering av processen samtidigt som olika slöserier har identifierats. Slöserier kan bero på 
gamla vanor, för många kontroller och attester, ingen backup, ojämn arbetsfördelning, oorganiserad 
arbetsplats, utan visuella kontroller. Det vill säga det som ökar kostnader och tid utan att öka 
värdet. I slutet av förra året lanserade bygglov nya e-tjänster, det innebär att kunden kan 
ansöka/anmäla alla byggärenden digitalt, vilket leder till effektivisering av bygglovsprocessen. I takt 
med att allt fler ansökningar inkommer digitalt kommer effektiviseringen och kostnadseffektiviteten 
att öka. Parallellt har automatiska regler införts för att underlätta återkoppling och kommunicering 
med kund. Den visuella styrningen innebär att avdelningen kan se alla ärenden i realtid på skärm 
och därefter fördela resurser utifrån behov, årstid eller arbetsbelastning. I slutet av 2019 har flera 
dashboard införts för att kunna se flöde på handläggarnivå.

Arbetet med nya metoder som till exempel en digital fotogrammetri (fotogrammetri är ett 
teknikområde som avser konsten att göra mätningar av tredimensionella positioner hos objekt i 
världen utifrån två eller flera fotografiska eller digitala bilder) för ajourhållning av primärkartan har 
påbörjats. Flygfotografering och fjärranalys blir billigare samtidigt som digitala metoder för 
databearbetning och datafångst blir bättre, vilket bidrar till att fältmätning som är dyrt och 
tidskrävande minskar. Nya drönarbaserade mätmetoder har införts under året, resultatet blir 3D 
modeller för visualisering, flygbilder samt snabbare kartering. Arbetet med att uppgradera ett nytt 
kartproduktionssystem har påbörjats, det nya systemet bygger på standards och har en bredare 
användningsgrupp vilket leder till bättre och billigare kartprodukter, stabilare drift samt underlättar 
datautbyte mellan olika aktörer.

Miljöavdelningens nya ärendehanteringssystem ger möjligheter att arbeta med digitala verktyg så 
som exempelvis tillsyn med surfplatta i fält. Genom att använda digitala verktyg optimeras och 
effektiviseras processen.

En behovsutredning inom miljöområdet har tagits fram och antagits av nämnden. Utredningen 
syftar till att tillgodose resursbehovet för att kunna bedriva den tillsyn inom myndighetsutövningen 
som behövs för att säkerställa en god miljö för Vallentunas invånare och att lagkraven inom 
miljöbalkens område följs. I december har en ny behovsutredning fastställts av nämnden inför 
2020.
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Helår 
2016

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, HELA KOMMUNEN GEMENSAMT 66 * 49 63 72

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, bygglov - FÖRETAG 62 * 38 60 71

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, bygglov - ÖVRIGT 56 * 48 53 50

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, livsmedel - FÖRETAG 63 * - - 67

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning,livsmedel - ÖVRIGT - - - -

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning,miljö - FÖRETAG 72 * - - -

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, miljö - ÖVRIGT 69 * - - -

Antal införda e-tjänster under året, HELA NÄMNDEN 0 11 - -

Handläggningstid (i veckor) från ansökan handlingar till 
beslut (avlopp) 3,9 - - -

Handläggningstid (i veckor) från ansökan till beslut 
(bergvärme) 3 - - -

Andel nybyggnadskartor som handläggs inom utlovad 
tid, % 100 100 100 100

Handläggningstid (i arbetsdagar) för en 
nybyggnadskarta 14,0 13,1 15,0 15,7

* Preliminärt resultat

Kommentar

Bygglov

Det preliminära resultatet för bygglovsverksamheten i den senaste Insikts- undersökningen via 
Stockholm Buisness Alliance (SBA) visar att kundnöjdheten har förbättrats betydligt. En förbättring 
med 24 enheter, från 38 till 62. Undersökningens slutgiltiga rapport och offentlighetsgörande 
kommer den 22 april 2020. Först då kan ett slutgiltigt resultat och ranking erhållas på 
avdelningsnivå och kommunen gemensamt.

För att få ett bättre NKI värde har nämden bland annat vidtagit åtgärder för att skapa fokus och 
förutsättningar för det personliga mötet samt att arbeta in ett starkt kundfokus i verksamheten och i 
verksamhetsutvecklingen. Åtgärdsplanen utgår från ledorden:  effektivitet, tillgänglighet och 
service, kompetenshöjning och perspektivutveckling.

Avdelningen har arbetat med den upplevda effektiviteten (handläggningstid) samt ökat 
informationen kring bygglovsprocessen i olika sammanhang. Avseende service och bemötande har 
avdelningen en hög ranking. Fokus har varit på att öka effektiviteten. I slutet av förra året lanserade 
bygglov nya e-tjänster, det innebär att kunden kan ansöka/anmäla alla byggärenden digitalt, vilket 
leder till effektivisering av bygglovsprocessen. I takt med att allt fler ansökningar inkommer digitalt 
kommer effektiviseringen och kostnadseffektiviteten att öka. Parallellt har automatiska regler 
införts för att underlätta återkoppling och kommunicering med kund.
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Bygglovsavdelningen tolkar det preliminära resultatet som att några av de riktade åtgärderna och 
dess aktiviteter börjat ge ett resultat i positiv riktning. Utfallet ger indikation på en positiv höjning 
för bygglovsärenden gällande ”företagsärenden” (38 enheter 2018 mot 62 enheter 2019). När det 
gäller företag och privatpersoner tillsammans kategoriserade som ”övriga” märks också en tydlig 
ökning (45 enheter 2018 mot 58 enheter 2019). Totalt visar det preliminära resultatet en höjning 
som återfinns inom samtliga 6 serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet). Bygglovsavdelningens mål är att nå upp till 65, som är lite över det 
riksgenomsnittliga värdet på 63 (företag) för bygglovsavdelningar.

Bygglovsavdelningen har genomfört en utvärdering av den nya arbetsprocessen och på så sätt 
identifierat åtgärder som kan höja effektiviseringen av handläggning ytterligare. Exempelvis har 
avdelningen nu en mer flexibel organisation som snabbt kan fånga upp olika hinder och ta tillvara 
på bra idéer. Ny bygglovschef tillträdde organisationen under senhösten och i samband med det har 
små men välanpassade justeringar av ärendeprocessen genomförts. Verksamheten arbetar proaktivt 
för att minska de moment som tar lång tid i processen och för att kunna omfördela resurser vid 
höga arbetstoppar. En utökad visuell styrningstavla har installerats vilket medför att 
bygglovsavdelningen nu mer ingående kan följa samtliga pågående ärenden i realtid.

Föregående år installerade bygglovsavdelningen några olika Atom-tjänster. Atomtjänster innebär 
att systemet skickar automatiskt e-post när vissa händelser händer i ett ärende. Under året har fler 
Atom-tjänster skapats, bland annat för enklare beslut som, föreläggande om komplettering, 
startbesked, slutbesked och NKI-information.

Miljö

Resultat för NKI (Nöjd- Kund- Index) för SBA (Stockholm Business Alliance) undersökningen inom 
livsmedel, miljö- och hälsoskydd saknas då för få svar inkommit under mätperioderna 2017 och 
2018. Miljöavdelningen har i försök att öka svarsfrekvensen förbättrat sättet att rapportera för 
kunderna. Resultatet för 2019 är ett preliminärt resultat. I undersökningen erhåller livsmedel ett 
värde på 63, vilket enligt NKI mätningen är ett högt resultat. Miljö - företag uppnår ett värde på 72 
som är ett mycket högt resultat och för övriga ett värde på 69 som är ett högt resultat. I april 
kommer de slutliga siffrorna för 2019 tillsammans med en analys över vad som ska bevaras och vad 
som behöver utvecklas. Utifrån det kommer avdelningen analysera resultaten för att hitta ytterligare 
åtgärder för att öka NKI. Handläggningstiden för avlopp och bergvärme är positiv och kunder får 
både snabb återkoppling och snabbt beslut i sina ansökningsärenden.

Kart- och mät

Leveranstiden för nybyggnadskarta förkortades ordentligt 2018 (förkortning med två till tre dagar 
jämfört med 2017) och 2019 fortsatte det i samma positiva riktning. Avdelningen levererar samtliga 
nybyggnadskartor med god marginal inom den utlovade leveranstiden på 25 dagar.
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Analys - Verksamhet

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Miljöskydd - hälsoskydd - livsmedel

Planerad tillsyn (hälsoskydd) 65 - -

Planerad tillsyn (miljö) 46 - -

Planerad tillsyn (avlopp) 74 - -

Planerad tillsyn (livsmedel) 174 - -

Totalt antal besök 489 - -

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till miljöavdelningen 1 144 - -

Bygglov

Kostnadstäckningsgrad för bygglovverksamhet (%) 74 65 88

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till 
bygglovsavdelningen 520 621 683

Samtliga antal fattade beslut på bygglovavdelningen 777 797 834

·Varav (huvudbeslut) 548 568 733

·Varav (delbeslut) 229 229 101

·Varav förhandsbesked 45 63 73

Kart- och mätverksamhet

Antal nybyggnadskartor 98 86 125

Antal husutsättning 26 29 22

Antal lägeskontroller 61 74 60

Kommentar

Miljö

Tillsyn inom hälsoskydd och livsmedel har levererats enligt plan. Viss tillsyn av miljöskyddsobjekt 
har inte kunnat prioriteras under året på grund av resursbrist samt att det under året har hanterats 
stora och komplicerade ärenden som har tagit mycket tid i anspråk. Tillsyn på ett tiotal objekt har 
flyttats fram till 2020 då avdelningen kommer att förstärkas med ytterligare en 
miljöskyddsinspektör. Inom avlopp har ett större antal fastigheter valts ut för tillsyn än vad som 
tidigare planerats för året. Planen var att 50 avlopp skulle inspekteras men under året genomfördes 
74 inspektioner. Tillsyn inom avlopp innebär att miljöavdelningen genom enkätsvar eller besök får 
uppgift om en avloppsanläggnings status, alltså om den är godkänd eller inte godkänd.

Bygglov

Antalet inkomna ärenden för 2019 är något lägre jämfört med 2018. Antal ärenden under 2019 har 
minskat med cirka 20 procent. Vad det gäller antal beslut har avdelningen fattat nästan lika många 
beslut som 2018 (777 beslut 2019 jämfört med 797 beslut 2018). Under året har avdelningen haft en 
minskning av personella resurser. Tack vare processändringar och effektivisering genom införda 
digitala tjänster har samma beslutstakt upprätthållits. Gällande förhandsbesked har nämnden fattat 
beslut om 45 förhandsbesked och 16 ansökningar är under pågående utredning. 
Sammanfattningsvis har ärendebalansen minskat under hela 2019 och bygglovsavdelningen tror att 
antalet ärenden totalt sett för 2020 kommer att fortsätta i linje med antalet ärenden för 2019.

Kart och mät

Beställning av nybyggnadskartor och andra kartprodukter har under 2019 återgått till en normal 
nivå jämfört med nedgången under föregående år.
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Analys - Miljö

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Tillsyn förskolor, kemikalier i vardagen (antal) 23 25 23

Tillsyn skolor, kemikalier i vardagen (antal) 25 25 25

Kommentar

Kommunen mottog under 2018 certifiering enligt den internationella standarden ISO 14001:2015. 
Certifieringen avser hela kommunens verksamheter. Inom nämndens verksamheter pågår arbete 
med att följa kommunens miljömål. Kommunens nyligen antagna miljö- och klimatstrategi 
innehåller miljömål och sju områden med inriktningar för miljöarbetet. Ett av de sju områdena är 
"kemikalier och plast", där kommunens kemikalieplan ligger till grund i arbetet med specifik 
målsättning. Syftet är att styra verksamheterna mot ökad medvetenhet om kemikalier, minskad 
användning av kemikalier och utfasning av farliga kemikalier. Planen fokuserar på barn och unga 
och innehåller åtgärder kopplat bland annat till upphandling, kemikaliesmart skola och förskola, 
samt nybyggnation och renoveringar av fastigheter.

Alla förskolor har fått tillsyn med inriktning kemikalier i vardagen under våren och samma tillsyn 
har skett i skolorna under hösten. Syftet med kemikalieprojekten är att öka medvetenheten av 
kemikalier i barns vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå 
riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Tillsynen syftar till att ge kunskap om de risker som kan 
förekomma i förskolemiljön när det gäller kemikalier och kemikalier i produkter och hur dessa 
risker kan minskas.

Med ledning av den nya miljö- och klimatstrategin kommer nämndens nyckeltal för miljöarbetet att 
utvecklas. En utgångspunkt är den samling nyckeltal som Rådet för kommunala analyser har 
presenterat i Kolada, som följer kommuner och regioners hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 
2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Ett tjugotal av dessa nyckeltal rör miljö.

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Det totala resultatet för bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhet är ett underskott på 0,5 
miljoner kronor.

Flera av verksamheternas intäkter är konjunkturkänsliga. Skulle konjunkturen och marknaden 
svikta märks det på antal sökta bygglov men också på antal nybyggnadskartor inom kart- och 
mätverksamheten. Under 2018 bromsade byggkonjunkturen in kraftigt och denna trend fortsatte 
inledningsvis under 2019, därefter har verksamheterna sett en vändning och framför allt har 
förfrågan om nybyggnadskartor återgått till normalnivå.

Den osäkerhet som råder på bostadsmarknaden medför att det är svårt att snabbt balansera 
personalstyrkan. Inför budget 2019 genomfördes justeringar för att bibehålla vakanser samt dra ner 
förväntningar på intäktssidan, även kostnadsbudgeten effektiviserades. En effektivisering av 
administration pågår men kan inte effektueras förrän 2020.

En verksamhet som visar ökade kostnader jämfört med tidigare år är bostadsanpassning. Både 
mängden ärenden har ökat under 2019 jämfört med tidigare år samt att de ärenden som hanteras är 
mer kostsamma och av större karaktär.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2019

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Avvikelse 
2017

Totalt bygg- och miljötillsynsnämnden -1,0 -13,0 -0,5 -0,8 -0,6
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

TOTALT

K -26,9 -27,0 100 % -0,1 -54,8 -52,6 96 %

I 13,9 13,5 97 % -0,4 42,0 39,0 93 %

N -13,0 -13,5 104 % -0,5 -12,8 -13,6 107 %

Bygg- och miljötillsynsnämnden

K -0,6 -0,4 66 % 0,2 -0,7 -0,6 89 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -0,6 -0,4 66 % 0,2 -0,7 -0,6 89 %

Gemensam administration

K -0,6 -0,4 71 % 0,2 -25,4 -23,7 93 %

I 0,1 0,1 92 % 0,0 25,6 25,3 99 %

N -0,5 -0,3 67 % 0,2 0,2 1,6 690 %

Bygglov och tillsyn

K -9,4 -9,3 99 % 0,1 -10,7 -11,3 106 %

I 7,3 6,9 95 % -0,4 9,6 7,4 77 %

N -2,1 -2,4 114 % -0,3 -1,1 -3,9 370 %

Kart- och mätverksamheten

K -5,7 -5,6 98 % 0,1 -7,0 -6,8 97 %

I 2,1 2,0 96 % -0,1 2,3 2,1 90 %

N -3,6 -3,6 100 % 0,0 -4,7 -4,7 100 %

Miljöskydd

K -6,7 -6,4 96 % 0,3 -5,9 -5,9 99 %

I 2,7 2,8 103 % 0,1 2,8 2,7 97 %

N -4,0 -3,7 91 % 0,4 -3,2 -3,2 101 %

Hälsoskydd

K -1,0 -1,1 113 % -0,1 -1,3 -1,3 100 %

I 0,7 0,7 102 % 0,0 0,8 0,7 81 %

N -0,3 -0,4 133 % -0,1 -0,4 -0,6 134 %

Livsmedel

K -0,9 -0,9 97 % 0,0 -1,0 -0,9 95 %

I 1,0 1,0 101 % 0,0 0,9 0,9 102 %

N 0,1 0,1 100 % 0,0 0,0 0,0 -112 %
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

Bostadsanpassning

K -2,0 -2,8 140 % -0,8 -2,9 -2,2 75 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -2,0 -2,8 140 % -0,8 -2,9 -2,2 75 %

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Bygglov och tillsyn

Under hösten 2018 skedde en kraftig nationell inbromsning på bostadsmarknaden. Avmattningen 
har även gett effekt under 2019. Den tidigare ojämna belastningen gällande nya ärenden på bygglov 
har inneburit att det är svårt att se någon tydlig trend och riktning. Den normala säsongsrelaterade 
belastningen är färre ärenden under de första månaderna på året med en rejäl ökning under tidig 
vår och sommar, för att sedan minska igen i november-december. Intäktsprognosen har under året 
därför varit väldigt osäker. Jämfört med föregående år har ärendemängden minskat och det 
påverkar intäkterna negativt.

Den första januari 2019 ändrades plan- och bygglagen (PBL) vilket innebär ett ökat krav på att 
kommunerna ska fatta beslut inom de maximala handläggningstiderna. Om det tar längre tid 
kommer avgiften för sökande att reduceras med en femtedel varje vecka. Målet för verksamheten är 
att bli ännu snabbare i sin hantering utan att det sker på bekostnad av rättssäkerhet och kvalitet. 
Bygglovsavdelningen har under året haft en minskning av personalstyrkan. Tack vare de 
processändringar och effektiviseringar genom digitalisering och automation som genomförts har 
samma höga nivå upprätthållits som 2018 och den totala ärendebalansen har minskat.

Kart- och mätverksamheten

Liksom inom bygglovsverksamheten är konjunkturen en osäkerhetsfaktor som kan påverka 
intäkterna negativt. Avdelningen har lyckats ligga i balans och levererar ett resultat enligt budget.

Under 2019 har det kontinuerliga arbetet med att digitalisera detaljplaner och översiktsplanen samt 
att skapa nya webbkartor och funktioner fortsatt. Ett nytt kart- och produktionssystem har införts 
och tagits i bruk.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll

Miljöavdelningen genomförde en behovsutredning under 2018 för att identifiera vilken mängd 
tillsyn samt vilka resurser som behövs under perioden 2019-2021 för att klara lagstiftarens 
intentioner inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område. Utredningen resulterade i en 
tillsynsplan vilken har att följts under 2019. Fokus under året har varit utveckling, effektivisering 
och digitalisering. Utveckling av avdelningens nya ärendehanteringssystem ger inspektörerna 
möjlighet att arbeta helt digitalt. För att kunna arbeta optimalt i systemet behöver en 
processkartläggning genomföras inom respektive ärendetyp som hanteras på avdelningen. 
Processkartläggningen är påbörjad och kommer att fortsätta under våren 2020.

Inom miljöavdelningen har kostnaderna för personal varit lägre än budget då medarbetare har valt 
att arbeta deltid under året. Intäkterna inom miljöskydd är högre än förväntat då fler ansökningar 
inkommit och hanterats inom enskilda avlopp än vad som var budgeterat. Inom hälsoskydd och 
livsmedel ligger intäkterna i enlighet med budget.

Bostadsanpassning

Verksamheten bostadsanpassning möjliggör att en person med funktionsnedsättning kan få bidrag 
till att anpassa sin permanenta bostad och därmed kunna leva ett självständigt liv i det egna 
boendet. Några exempel på åtgärder som ingår i bostadsanpassning är badrum som behöver byggas 
om, ombyggnation av kök samt installation av rullstolshissar. Det ska alltid finnas ett direkt 
samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Bidraget är lagstadgat och behovet av 
anpassningsåtgärderna ska vara långvarigt och bestående.
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Under 2019 har både antalet ärenden ökat samt att de ärenden som inkommit har varit mer 
kostsamma då de krävt större åtgärder. Kostnaden av utbetalda bidrag uppgick år 2019 till 2,2 
miljoner kronor jämfört med föregående år då kostnaden uppgick till 1,3 miljoner kronor, vilket 
medför en kostnadsökning med 41 procent.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,0 0,0 % 0,5

Årligt anslag 0,5 0,0 0,0 % 0,5

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2019 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr) 1,6 1,0 5,5 3,9 5,5

Digitalisering bygglovarkiv 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2019

Digitalisering 
samhällsbyggnads-
processen

1,1 0,5 3,0 1,4 3,0 2020

Kommentar

Digitalisering bygglovsarkiv

Projektet har pågått under perioden 2015 till 2019. Arbetet består i att skanna gamla handlingar och 
göra dem digitala. Därefter läggs dessa som egna ärenden (arkivärenden) i befintligt 
ärendehanteringssystem.

Digital samhällsbyggnadsprocess

Projektet en digital samhällsbyggnadsprocess har en total budget på 6,0 miljoner för åren 2018-
2020, varav hälften återfinns inom kommunstyrelsen och hälften inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. För att Vallentuna kommun ska klara av åtaganden och ambitioner vad 
gäller en ökad tillväxt måste processer effektiviseras och utvecklas. Vallentuna har, som en av få 
kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitalisering inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
område. Målsättningen är att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess startade 2017 och en handlingsplan togs fram för att nå målet, en digital 
samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus år 2020. Under år 2018-2019 pågick en mer 
operativ fas, bland annat kring digitalisering av detaljplaner, översiktsplan, införande av e-tjänster, 
upphandling av ett projektverktyg och förberedelser för en digitaliseringsplan för dokument. 
Arbetet fortsätter under året med bland annat att implementera projektverktyg och genomföra 
planen för digitalisering av handlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också att utveckla 
metoder för medborgardialog bland annat med 3D-modellering för bättre visualisering av 
samhällsbyggnadsprojekt, för att möta förväntningar från kommuninvånare, företagare och 
medarbetare. Förvaltningen kommer vidare att införa och utveckla mobilt arbetssätt för ökad 
effektivitet. Införandet av fler e-tjänster kommer att fortsätta som till exempel en tjänst för 
webbokning.

Miljöavdelningen har i början av 2019 infört ett nytt ärendehanteringssystem. Detta möjliggör för 
miljöavdelningen att kunna bidra med ökad digitalisering och effektivisering, vilket är ett av 
nämndens fokusområden och helt i linje med Förenkla - helt enkelt projektet.
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Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Antal anställda 36 37 35

Varav tillsvidareanställda 34 34 32

Antal årsarbetare 35,7 37 34,8

Medelålder 46,5 45,4 45,1

Medellön (tkr) 39,1 38,1 37

Medianlön (tkr) 37,6 36,5 36,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 65,0 67,9 61,3

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 9,1 10,0 12,6

Kvinnor 10,3 10,0 8,2

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,7 1,9 1,6

30 - 49 år 10,2 14,7 12,3

50 år och äldre 11,1 2,4 1,9

Samtliga 9,9 10,0 9,6

Personalomsättning

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Tillsvidareanställda medarbetare 14,7 8,8 18,2

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Anställda, andel män 31 30 32

Medarbetarenkät 2019

Område Kommunen totalt 
2019

Infrastruktur, 
skydd m.m 2019

Kommunen totalt 
2018

Infrastruktur, 
skydd m.m 2018

Motivation 81 78 80 78

Ledarskap 82 79 80 81

Styrning 80 75 79 76

HME 81 77 80 78
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Kompletterande text:

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Kommentar

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att Vallentuna kommun ska utvecklas framgångsrikt 
och att den verksamhet som bedrivs ska hålla hög kvalitet. Likaså är medarbetarna den viktigaste 
faktorn för att vi ska arbeta mot visionen – ”med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 
människor och idéer växer”. Mot denna bakgrund är medarbetarundersökningen avgörande. Ett 
metodmaterial finns framtaget som stöd till chefer för det systematiska arbetet med att ta fram 
handlingsplaner utifrån respektive enhets resultat. Handlingsplanerna dokumenteras och följs upp i 
kvalitetsledningssystemet. Medarbetarenkäten visar på ett hållbart medarbetarengagemang i bygg- 
och miljötillsynsnämndens verksamheter, men med viss nedgång sedan förra mätningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram vad förvaltningen behöver fokusera på under 2020, 
utifrån medarbetarenkäten 2018 och vad som har arbetats fram i förvaltningens arbetsmiljögrupp 
(VAG) under 2019. Syftet är ett medarbetarfokus för att utveckla individen, synliggöra 
medarbetarna, möjliggöra för mer samarbete mellan förvaltningens avdelningar och stärka 
teamkänslan men också för att ta till vara på den kompetens som finns för att medarbetare ska 
kunna vidareutvecklas.

Under 2019-2020 pågår medarbetardialog om vision och värderingar vilket är en stor satsning på 
samtal om Vallentunas nya vision och värderingar. Nämndens medarbetare kommer tillsammans 
med kommunens ledningsgrupp arbeta i workshopform med att ta fram bidrag till utveckling av 
kommunens framtida värderingar.

Sjukfrånvaron har minskat något dock är den fortfarande hög, ett fåtal långtidssjukskrivna 
medarbetare på en liten förvaltning påverkar det procentuella utfallet. Det pågår ett systematiskt 
arbete på samhällsbyggnadsförvaltningen med långtidssjukskrivna medarbetare samt med 
medarbetare som har en upprepad korttidsfrånvaro. Varje chef följer upp korttidsfrånvaron var 
tredje månad för att i tidigt skede uppmärksamma medarbetarens sviktande hälsa eller upplevda 
arbetssituation. Syftet är att kunna sätta in åtgärder snabbt för att förändra situationen för 
medarbetaren och stävja en eventuell begynnande långtidssjukskrivning. Alla långtidssjukskrivna 
har en rehabiliteringsplan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) pågår kontinuerligt i 
verksamheterna och medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar intensivt med friskvårdsaktiviteter, bland annat integreras friskvård- och trivselaktiviteter i 
medarbetarnas kalendrar.

Personalomsättningen har ökat jämfört mot 2018, procentuellt är omsättningen ganska hög. Totalt 
rör det sig om sex stycken avgångar, varav en pensionsavgång och en utlåning till annan avdelning 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen arbetar med utveckling och förebyggande 
åtgärder som utgår från en strategisk kompetensförsörjningsplan vilken syftar till att attrahera, 
utveckla och behålla personal. En större volym, storlek och komplexitet i kommande 
arbetsuppgifter kräver ett omfattande utvecklingsarbete hur resurser och kompetenser används och 
fördelas. Inom samhällsbyggnadsprocessen måste samverkan säkerställas och arbetssätt utvecklas. 
Digitaliseringen är en viktig del för att nå effektiva processer och för att kunna möta förväntningar 
från kommuninvånare, företagare och medarbetare. Arbetsuppgifter från främst bygglov- och 
miljöavdelningen har överförts till kontaktcenter. Digitaliseringen och kontaktcenter kommer 
tillsammans möjliggöra utökad handläggningstid för handläggare och effektiviserade processer.
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