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1 Sammanfattning och viktiga händelser 

Första halvåret har innebmit att fortsätta arbeta både inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
(8MB) och i samverkan med andra för att bli effektivare och ge bättre service till medborgarna. 

Som följd av en utredning av ytterligare samverkansområden för BMB:s och Bergslagens 
kommunaltekniks verksamheter togs politiska beslut i samtliga samverkanskommuner i juni som 
bland annat innebär namnbyte till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och flytt av några tjänster 
och funktioner från BMB till BKT och från socialförvaltningen i Lindesberg til l BMB från och med 
I januari 2017. Dessutom ska ett gemensamt servicecenter för BMB och BKT startas vid årsskiftet, 
så att det blir en väg in för medborgarna. 

8MB jobbar vidare med LOTS-verksamheten som är ett samarbete med näringslivsenheterna i 
samverkanskommunerna med syfte att förbättra servicen mot företagen och bidra till att fler företag 
etablerar sig i kommunerna. Ett resultat av arbetet, samt övrigt arbete som pågår kopplat till service 
i myndighetsutövning, visade sig när NKI (Nöjd-Kund-Index) för Lindesbergs kommun ökade från 
63 år 2013 till 68 år 2015. 

Som en följd av ökat bostadsbyggande i samverkanskommunerna har handläggningstiderna på 
bygglov ökat och arbete pågår för att få ner handläggningstiderna. 

När det gäller ekonomin för 8MB som helhet, visar det på ett nollresultat vid årets slut. Men för 
Lindesbergs kommuns specifika delar kommer det bli ett underskott vid årets slut med anledning av 
bidragen för bostadsanpassning. 

2 Ekonomi 

Helårsprognosen för Bergslagens miljö- och byggnämnd som helhet visar på ett nollresultat. Det 
som gör att Lindesbergs del beräknas til l ett underskott vid årets slut är att bostadsanpassning 
beräknas att få ett minusresultat. 

Intäkterna för livsmedelsenheten kommer troligen att ligga högre än budgeterat vid årets slut på 
grund av att mycket extra kontrolltid utförts under första halvåret. Detta på grund av att många 
inspektioner krävt uppföljning. 

En investering av en totalstation med GPS är gjord under året. 

Driftsredovisning (netto) 

Nämnd mm 1,1 0,9 -0,2 1,9 0,0 

Mätningskonto 
1,1 0,8 -0,3 1,7 1,7 0,0 

Stadsarkitektko 
0,4 0,3 nior -0, I 0,6 0,6 0,0 

Miljkontor 2,0 2,1 0,1 4,2 4,2 0,0 

Trafikenhet 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,0 

Livsmedel 0,1 0,3 0,2 0,7 0,7 0,0 

Lindesbergs 
2,8 1,7 - I, I 4,4 3,3 -1, I specifikt 

Totalt 7,6 6,3 -1,3 13,9 12,8 -1,1 
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Investeringar 

GPS 0,4 0,5 

Totalt 0,4 0,5 

3 Verksamhet 

Under första halvåret har det varit mycket fokus på projekt Samhällsbyggnad Bergslagen. Projektet 
har bland annat lett till att respektive samverkanskommun i juni beslutat att funktionerna naturvård 
och trafik flyttas från Bergslagens miljö- och byggförvaltning till Bergslagens kommunalteknik från 
årsskiftet. Samtidigt kommer en tjänst som alkoholhandläggare flyttas till BMB från 
socialförvaltningen. Detta har påverkat arbetsmiljön på förvaltningen. 

Förvaltningen har även fått lägga mycket tid på byte av ärendehanteringssystem, vilket lett till 
ofömtsedd ökad arbetsbelastning i verksamheterna som påverkat handläggningstiderna. 

Som en följd av den fokusering som finns i samverkanskommunerna på ökat bostadsbyggande, har 
ärenden för bygglov ökat och har i vissa fall överskridit de 10 veckor som handläggningstiden får 
vara. Det pågår ett arbete med att få ner handl!iggningstiderna för bygglov, vilket bedöms ge effekt 
under hösten. 

Under första halvåret har miljökontoret slutfört ett projekt där asylboenden och hem för 
ensamkommande flyktingbarn besökts. Totalt 57 fastigheter besöktes mellan december 2013 och 
april 2016. Inspektionerna visade på stora brister. Media har visat stort intresse för att följa projektet 
och även andra kommuner och Länsstyrelsen har varit intresserade av BMB:s arbete. Nämnden 
beslutade att skicka miljökontorets rapport till ansvarigt utskott på regeringskansliet som strax 
därefter beslutade att Migrationsverket skulle vidta åtgärder i frågan. Den stora 
flyktingtillströmningen har också i övrigt lett till många ärenden, framför allt inom 
hälsoskyddsområdet. 

Enheten för livsmedelskontroll har inte hunnit med att utföra den kontroll som planerats. Under 
första halvåret har 46 procent av årets kontrolltid utförts. Av erfarenhet från tidigare år genomförs 
mer kontrolltid under första halvåret än andra. Därav följer att all planerad kontrolltid inte beräknas 
hinna utföras under året. Det innebär att skulden med icke utförd kontrolltid till företagen beräknas 
öka. Eftersom företagen betalar en årlig avgift i förskott för kontrollen måste denna skuld tas igen 
under kommande år, vilket kräver ökade resurser under 2017. Anledningen är att mindre personal 
än beräknat funnits tillgänglig på grund av sjukskrivningar. Under våren har även mer uppföljande 
inspektioner än planerat krävts, till följd av att många avvikelser funnits vid planerade inspektioner. 

Mätningskontoret har genomfört flygfotografering i Nora kommun som gör att kartorna utökas. 

4 Måluppfyllelse 

Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv 

Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. 

Nämndens mlll Senaste kommentar Indikatorer 
Mllluppfyl 
lelse 

Nllmndens Målet bedöms bli delvis uppnått under året. Alla interna möten på 
verksamheter ska Den sammantagna budgeten rur 111\mnden Bergslagens Miljö- 95,56 % • arbeta på det mest beräknas att vara i balans vid årets slut, medan och Byggfbrvaltning 
resurseffektiva sättet det filr Lindesbergs kommuns del beräknas bli ska vara effektiva 
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Nllmndens mAI Senaste kommentar Indikatorer 
MAluppfyl 
lelse 

rur att ha en budget i ett underskott rur bostadsanpassningsbidrag. Nämndens budget ska • balans Effektiviteten rur fbrvaltningens interna möten vara i balans. 
100% 

är densamma j!lmtbrt med iliregående år. 
Tidssätlning och upptbljning av projekt görs, Alla projekt ska 
men inte alltid i tid. tidssättas och fbljas 

83,33 % • upp senast en månad 
efter projektets slut 

Med borgarna upplever bra service med kvalitc. 

Nämndens mAI Senaste kommentar Indikatorer MAluppfyl 
lelse 

Målet kan inte bedömas, då indikatorn som Minst 95 % som 

8MB har en väg in for målet utv!lrderas genom kommer att m!ltas kontaktar 8MB via e-

officiell e-post som 
under hösten. I dagsläget fär samtliga som post ska fA en fbrsta -besvaras varje dag. 
mejlar till fbrvaltningens brevlåda ett autosvar kontakt senast 
att mejlet !lr mottaget, samtidigt som det går ut nästkommande 
en bevakning till handläggare. arbetsdag 

Målet bedöms bli helt eller delvis uppfyllt Handläggningstiden • under året. Handl!iggningstiden tbr ska vara i snitt fem 80% 
anmälningar enligt miljöbalken uppfylls, veckor fbr bygglov 

8MB ska ha korta medan handläggningstider fbr bygglov ännu 
handläggni ngstider inte uppfylls. En anledning till det lir en ökad Samtliga anmälningar 

ärendemängd på grund av att fler vill bygga i enligt miljöbalken ska 
100% 

samverkanskommunerna. Åtgärder vidtas fbr besvaras inom max 
att få ner handläggningstiderna under hösten. sex veckor 

Målet kan inte bedömas, då indikatorn som 
målet utvärderas genom kommer att mätas 

Alla avdelningar på under hösten. Ambitionen är alt Minst 75 procent av 
8MB ska vara nåbara servicetelefoner ska finnas på samtliga enheter de som ringer ska få -
via telefon. 

inom fbrvaltningen så att det alltid finns någon 
svar på en enkel fråga. 

som kan svara i telefon, men vid hög 
arbetsbelastning har telefontiderna till dessa 
minskats ner periodvis. 

Målet går inte att bedömas utifrån de All information och 
BMB:s verksamheter beslutade indikatorerna, då dessa inte går att alla beslut som 
ska ha en hög mäta på ett bra sätt. Effekten kan till viss del skickas från 8MB, ska -servicenivå mätas genom den löpande vara enkla, tydliga och 

lnsiktsundersökningen som mäter fbretagares lätta att fbrstå 
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Nlimndcns mål Senaste kommentar Indlk11torer 
Måluppfyl 
lelse 

och privatpersoners nöjdhet med kommunens 
myndighetsutövning utifrån en rad 
servicefaktorer. För nämndens del innefattas 
områdena bygglov, livsmedelskontroll och 
miljö· och hälsoskydd. Under år 2015 deltog 
endast Lindesbergs kommuns ärenden, medan 
samtliga samverkanskommuner deltar fur år 
2016. Vi ska ha ett 
Nöjdheten fllr år 2015 visade på ett bra strukturerat arbetsslit! 
resultat med ett NKI (nöjd-kund-index) på filr 
totalt 68, vilket är en ökning från fllregående omvärldsbevakning 
mätning. BMB:s ärenden ligger på ungefllr inom respektive 
samma nivå. Det fllrsta halvåret 2016 visar på arbetsområde 
en filrbllttring fllr både samtliga ärenden och 
fllr BMB:s ärenden. Arbetet med LOTS-
verksamheten med ökad samverkan med 
samverkanskommunernas n!lringslivsenheter 
kan ha bidragit till det fllrbättrade resultatet, 
tillsammans med övrigt arbete som pågår 
kopplat till service i myndighetsutövning. 

Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. 

Attraktivitet och infrasfl'uktur 

Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela 
kommunen. 

Nlimndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyl 
lelse 

BMB ska arbeta Målet bedöms bli helt eller delvis uppfyllt En detaljplan ska vara 
offensivt och planera i under året. Indikatorerna som målet utvärderas klar i förväg filr 

100% 
f6rv!lg med att ta fram genom är något svåra alt m!lta, men villabebyggelse filr 
områden ilir planberedskap fllr villabebyggelse och lägenheter år 2016. 
villabebyggelse, lägenheter, samt oexploaterad industrimark Två detaljplaner ilir 
Hlgenheter och mark inom planlagda områden finns inom industriändamål ska 100% 
f6r industriändamål Lindesbergs kommun. vara färdiga år 2016. 

Miljö och folkhälsa 

Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara 
samhället. 

Nllmndens mål Senaste kommentar Indilrntorer Måluppfyl 
lelse 

8MB har Målet bedöms bli uppfyllt under året. Under 
Samtlig planeringspersonal hösten 2015 gjordes en plan fllr 

som har kompetens kompetensutveckling fllr respektive fysisk planeringspersonal 

f6r att arbeta filr ett planerare som fllljs. Det kommer fllljas upp ska genomgå en 

hållbart samhälle. under hösten 2016. kompetensinventering 

Bergslagens Miljö· och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse Januari-juni 2016 

-

., 

-

7(9) 



Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer 
Måluppfyl 
lclsc 

BMB arbetar aktivt Målet bedöms inte uppnås under året, eller 25 %av alla 
med planer för att 

delvis. Det har hittills under år 2016 antagits 
detaljplaner år 2016 

en detaljplan i Lindesbergs kommun -skapa hållbara 
(Lindesby). I den har levnadsfurhållanden fur 

ska innehålla minst 
samh!lllen. 

en skyddad art säkerställts. 
två ekosystemtjl!nster. 

5 Planerade förbättringsåtgärder 

Det pågår kontinuerligt arbete både inom BMB och i samverkan med andra för att bli effektivare 
och ge bättre service till medborgarna. 

Som en lliljd av projekt Samhällsbyggnad Bergslagen kommer funktionerna naturvård och trafik 
flyttas från Bergslagens miljö- och byggförvaltning till Bergslagens kommunalteknik från årsskiftet. 
Samtidigt kommer en tjänst som alkoholhandläggare flyttas till BMB från socialförvaltningen. 
Under resten av året kommer förvaltningen att förbereda för dessa förändringar och se till att 
tillgången till kompetens finns kvar, samtidigt som fokus finns på arbetsmiljö. 

Ett gemensamt servicecenter för BMB och BKT planeras att startas vid årsskiftet, så att det blir en 
väg in ilir medborgarna. Det förväntas öka tillgängligheten för medborgarna och under hösten 
kommer det att pågå planering och utbildningar för övergången. 

BMB jobbar vidare med LOTS-verksamheten som är ett samarbete med näringslivsenheterna i 
samverkanskommunerna med syfte att förbättra servicen mot företagen och bidra till att fler företag 
etablerar sig i kommunerna. Ett resultat av arbetet, samt övrigt arbete som pågår kopplat till service 
i myndighetsutövning, visade sig när NKI (Nöjd-Kund-Index) för Lindesbergs kommun ökade från 
63 år2013till68år2015. 

En utmaning är att korta ner handläggningstiderna för bygglov under hösten och arbete utifrån en 
handlingsplan genomförs för få ner handläggningstiderna för bygglov. Bland annat kommer e
tjänster att införas under hösten, vilket förenklar administrationen och beräknas förkorta 
handläggningstiden. 

Behovet av personal ses över under hösten för att livsmedelsenheten under 2017 ska ha tillräckligt 
med personal ilir att kunna utföra kontroll så att kontrollskulden försvinner. 

Ett mycket stort antal enskilda avlopp behöver inventeras och åtgärdas för miljökontoret, vilket är 
svårt att hinna med för den befintliga personalstyrkan. Det finns ett stort antal förorenade områden i 
våra kommuner. Det är en mycket resurskrävande handläggning och eftersom det oftast inte finns 
någon verksamhetsutövare ger dessa ärenden inga intäkter i form av tillsynsavgifter. 

6 Sammanfattning till delårsrapporten 

Första halvåret har inneburit att f01tsätta arbeta både inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
(BMB) och i samverkan med andra för att bli effektivare och ge bättre service till medborgarna. 
Som fö ljd av en utredning av ytterligare samverkansområclen för BMB:s och Bergslagens 
kommunaltekniks verksamheter togs politiska beslut i samtliga samverkanskommuner i juni som 
bland annat innebär namnbyte till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och flytt av några tjänster 
och funktioner från BMB till BKT och från socialförvaltningen i Lindesberg till BMB från och med 
I januari 2017. Dessutom ska ett gemensamt servicecenter för BMB och BKT stattas vid årsskiftet, 
så att det blir en väg in för medborgarna. 

BMB jobbar vidare med LOTS-verksamheten som är ett samarbete med näringslivsenheterna i 
samverkanskommunerna med syfte att förbättra servicen mot företagen och bidra till att fler företag 
etablerar sig i kommunerna. Ett resultat av arbetet, samt övrigt arbete som pågår kopplat till service 
i myndighetsutövning, visade sig när NKI (Nöjd-Kund-Index) för Lindesbergs kommun ökade från 
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63 år 2013 till 68 år 2015. 

Som en följd av ökat bostadsbyggande i samverkanskommunerna har handläggningstiderna på 
bygglov ökat och arbete pågår för att få ner handtäggningstiderna. 

När det gäller ekonomin för BMB som helhet, visar det på ett nollresultat vid årets slut. Men för 
Lindesbergs kommuns specifika delar kommer det bli ett underskott vid årets stut med anledning av 
bidragen för bostadsanpassning. 
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