
 

 

 
 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Nämndsplan 2018 



 

Nämndsplan 2018  2 (13) 

 

 

Innehåll 

1. Verksamhetsbeskrivning .............................................................................................. 3 
1.1 Organisation ................................................................................................................................3 
1.2 Nämndens uppdrag .....................................................................................................................3 
1.3 Framtidsbedömning utifrån målgruppens behov ........................................................................3 

2. Ekonomiska förutsättningar ......................................................................................... 5 
2.1 Övergripande beskrivning av nämndens ekonomiska situation ..................................................5 
2.2 Ekonomiska förutsättningar ........................................................................................................5 
2.3 Nämndens behovsanalys för driftbudget samt ekonomisk plan ..................................................6 
2.4 Kommentarer till investeringsbudget ..........................................................................................7 

3. Gemensamma resultatmål ............................................................................................ 7 

4.  Nämndens egna resultatmål ......................................................................................... 7 

5. Nämndens uppdrag till verksamheten ....................................................................... 12 

6. Kvalitetsdeklarationer ................................................................................................. 13 

7. Nyckeltal ...................................................................................................................... 13 

8. Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare ................................................ 13 
 



 

Nämndsplan 2018  3 (13) 

 

 

1. Verksamhetsbeskrivning 

1.1 Organisation  
Nämndsordförande: Ove Bengtsson (C) 

Verksamhetschefer: Charlott Hansson för samhällsbyggnadskontoret  

Patrik Eriksson för miljökontoret 

 

Nämndens verksamhet är organiserad i ett samhällsbyggnadskontor och ett miljökontor.  

Verksamheterna har ett nära samarbete. Verksamhetscheferna för miljökontoret och sam-

hällsbyggnadskontoret utgör, tillsammans med kontorens näradministration, kommunsek-

reterare, utredare och registrator, nämndens administration. 

1.2 Nämndens uppdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsvä-

sendet, trafiksäkerhetsområdet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt därmed vidhäng-

ande uppgifter. Nämnden svarar också för kommunens kartförsörjning och för brand-

skyddskontrollen av kommunens egna byggnader och anläggningar. Nämnden har dessu-

tom nu fått ansvaret för prövning av frågor om tillstånd samt tillsyn enligt lagen om brand-

farliga och explosiva varor som rör verksamhet som kommunstyrelsen har ansvaret för. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har från och med den 31 mars 2017 tagit över ansvaret för 

kommunens uppgifter enligt alkohollagen, kommunens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen 

när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och marknadsföring på försäljningsställen 

och om handel med tobaksvaror, kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpass-

ningsbidrag från socialnämnden. 

 

Samhällsbyggnadskontoret   
Plangruppen inom samhällsbyggnadskontoret svarar främst för detaljplanarbetet och kom-

munens fysiska planeringsarbete. Kontorets detaljplanearbete består av utredningar, fram-

tagande av skisser, samråd, granskning och antagande. Processen sker i nära kontakt med 

myndigheter, enskilda samt övriga kommunala verksamheter 

 

Bygglovgruppen inom samhällsbyggnadskontoret svarar för handläggning av ärenden en-

ligt plan- och bygglagen. Arbetet omfattar främst handläggning av förhandsbesked, bygg-, 

rivnings och marklov, olovligt byggande men även tillsyn av tomter och siktskymmande 

växtlighet, obligatorisk ventilationskontroll etc.  

 

Mätgruppen inom samhällsbyggnadskontoret svarar för kommunens mätning, beräkning 

och kartverksamhet. Arbetet omfattar upprättande och á-jourföring av kommunens pri-

märkartverk, grundkartor, nybyggnadskartor och översikts-, turist- och adresskartor. Vi-

dare utför gruppen även husutsättningar inom detaljplanelagt område samt fastighetsbild-

ning inom Laholms tätort. Mätgruppen ansvarar också för kommunens GIS (geografiskt in-

formationssystem) verksamhet och adress-, lägenhets- och byggnadsregister. 
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Från och med den 31 mars 2017 har samhällsbyggnadskontoret ansvaret för kommunens 

bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

 

Miljö-och byggnadsnämnden har ansvaret för kommunens trafiknämndsverksamhet, 

brandskyddskontroll av kommunens egna fastigheter samt tillsyn om brandfarliga och ex-

plosiva varor som rör verksamhet som kommunstyrelsen har ansvar för. Denna typ av 

ärende handläggs av personal på planeringskontoret, medborgarservice respektive rädd-

ningstjänsten. 

 

Miljökontoret  
Miljökontoret svarar för kommunens myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedels-

lagen, alkohollagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

lagen om sprängämnesprekursorer m fl. Myndighetsutövningen omfattar tillsyn, prövning, 

rådgivning, information och service till allmänhet och företag, deltagande i den kommu-

nala planeringsprocessen och samarbete med andra myndigheter. Internt i kommunen sva-

rar miljökontoret tillsammans med planeringskontoret för att miljöfrågorna kommer med i 

planeringsarbetet. Kontoret deltar även i regionala projekt inom Miljösamverkan Halland. 

 

Från och med den 31 mars 2017 har miljökontoret ansvaret för kommunens uppgifter en-

ligt alkohollagen, kommunens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestäm-

melser om hälsovarningar och marknadsföring på försäljningsställen och om handel med 

tobaksvaror samt kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läke-

medel. 

 

Över 1500 kontakter med intressenter och mer än 650 tillsynsbesök utförs årligen på lant-

bruk, industrier, livsmedelsverksamheter, offentliga lokaler m fl. Ett stort antal löpande 

ärenden hanteras såsom prövning av värmepumps-anläggningar, enskilda avlopp, renhåll-

ningsärenden, prövning av industriverksamhet och offentliga lokaler, saneringar av förore-

nad mark, klagomål på t ex buller och lukt, yttranden internt och externt mm. Totalt hand-

lägger kontoret ca 2400 ärenden per år. Under senare år har stor kraft lagts på kommunens 

enskilda avlopp där ambitionen är att inventera 300 enskilda avlopp och skriva över 200 

nya tillstånd per år. 

1.3 Framtidsbedömning utifrån målgruppens behov  
Miljö- och byggnadsnämnden har en viktig roll för den kommunala utvecklingen. Tre av 

fyra målområden har direkt koppling till nämndens verksamhet: Hållbar tillväxt, Utbild-

ning, näringsliv och företagsamhet samt Trygg välfärd.  

 

Under dessa målområden är fem prioriterade inriktningsmål beslutade av KS för 2018 års 

planarbete.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden vill prioritera arbetet med giftfri miljö, vattentillsyn och häl-

sosam livsmiljö via miljökontorets verksamhetsplan för 2018 (2019-2020).  

 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fortsätta hantera en ökande byggnation i form av 

att skapa förutsättningar i detaljplaner för nybyggnation. 

 

Kommunen är en tillväxtkommun vilket innebär att myndighetsutövningen följer den ut-

vecklingen och volymerna ökar.  
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Trenderna för arbetet är att omvärlden förändras snabbt och vi måste ha god överblick över 

händelser och lösningar för att få en smidig myndighetsutövning. 

2. Ekonomiska förutsättningar 

2.1 Övergripande beskrivning av nämndens ekonomiska situation 
 

Nettoresultatet för nämndens verksamhet 2016 blev ett överskott på 3 508 tkr. Kostnaderna blev 

646 tkr lägre än budget och intäkterna 2 862 tkr högre än budget. Nettokostnaden för nämndens 

verksamhet blev 6 427 tkr vilket är ca 1 000 tkr lägre än 2015, se figur  
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2.2 Ekonomiska förutsättningar  
 

Budgetram inkl. godkända förändringar för driftbudget och ekonomisk plan 

 

(Tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Intäkter         10 310 11 310 11 310 11 310 

Kostnader 24 352 24 821 24 821 24 821 

Nettokostnader 14 042 13 511 13 511 13 511 

Nettoinvesteringar 350 745 50 50 
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         Investeringsbudget Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Intäkt Kostn Intäkt Kostn Intäkt Kostn 

 Inventarier,      

 

50 

 

50 

 

50 

 Utbyta av GPS 

 

  

 

130 

 

 

   Utbyte av plotter 

 

  

 

400 

 

 

   Ecos 2     

 

165 

    
Totalt     0 745 0 50 0 50 

 

2.3 Nämndens behovsanalys för driftbudget samt ekonomisk plan 
 

• Volymförändringar talas det vanligen om i andra verksamheter än i miljö- och byggnads-

nämndens men inflyttning och befolkningsökning innebär till stor del att det bidrar till 

volymförändringar inom såväl miljökontorets verksamhet som samhällsbyggnadskon-

torets verksamhet. Fler invånare och besökare bidrar till att ärendemängden ökar inom 

nämndens verksamheter. 

 

Miljökontoret:  

• Luftmätning av partiklar har inte genomförts i Laholm sedan 2008, och det finns lagkrav 

på att det ska göras enligt Naturvårdsverkets krav och rekommendationer.  

 

• Lagändringar och Lst rekommendation för området Alkohol, Tobak och tillsyn på recept-

fria läkemedel kommer kräva att mer inre och yttre tillsyn behöver genomföras och vi har 

identifierat ett ökat behov av personella resurser. Idag har vi 70 % tjänst och behovet är 

100 %. Stöttning och uppföljningar utöver av denna förändring bedömer miljöchefen att 

kontoret klarar inom befintlig personalstyrka.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Samhällsbyggnadskontoret är den verksamhet i kommunen som står för den fysiska pla-

neringen i form av detaljplanering, mätverksamheten och bygglovverksamheten. Det in-

nebär att det är en verksamhet som är en viktig kugge i processen när det är frågan om att 

skapa nya områden för bostäder, verksamheter osv. Inflyttning i kommunen innebär ofta 

att det har föregåtts av någon kontakt med samhällsbyggnadskontoret genom bygglov för 

nybyggnad, tillbyggnad eller dylikt. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att 

uppnå de förväntningar som finns. I dag finns inget uttalat mål kring hur många detalj-

planer som ska upprättas men det finns en ambition om att det ska vara en hög produkt-

ion. Det är viktigt att ambitionen gällande produktionen av detaljplaner stämmer överens 

med de resurser som finnas till förfogande. Ökar ambitionen då ska även resurserna ökas 

i samma utsträckning. Det som bör beaktas är att samhällsbyggnadsprocessen är som ett 

kommunicerandekärl det vill säga ökar målsättningen gällande detaljplaner så ökar ar-

betsmängden inom processens alla delar inom kontoret, plan, bygg och mätverksamheten. 
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2.4 Kommentarer till investeringsbudget 
Utbyte av mätbil. 2019 eller 2020 (kontroll med kommunens bilansvarige kring hur detta ska tas 

upp sker när han är tillbaka från semestern 21/8) 

 

Uppdatering av ECOS 2 2017 är inte genomförd och önskas flyttas fram till år 2018 

 

3. Gemensamma resultatmål 

Målområde 1 – Barn och unga 
 

Prioriterat inriktningsmål under 2018 

• Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet med tidiga insatser och stöd till 

föräldrar utifrån individuella behov och barnens bästa ska genomsyra all planering. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering är att vi vill att färre barn och unga ska hamna i utan-

förskap. 

 

Gemensamt resultatmål inom Barn och unga    

Barn och ungdomars psykiska välbefinnande ska öka 

 

 

Målsatta indikatorer 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Målvärde 

2018 

Målvärde 

2019 

Andel elever med frånvaro som överstiger 12 dagar per 
kvartal (åtgärd 4 i barn- och elevhälsoplanen) 

BUN Egen 

mätning 

 Minsk-

ning 

Minsk-

ning 

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år 

efter avslutad insats/utredning 

• 0-12 år 

• 13-20 år 

SON Kolada  Ökning Ökning 

 
Informationsmått 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) SON Kolada  

Antal elever som är aktuella för åtgärd 5 i åtgärdstrappan i barn- och elev-
hälsoplanen 

BUN Egen mät-

ning 

 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 18-24 år. KS SCB  

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Förtroende. 18-24 

år. 

KS SCB  

Antal aktualiseringar 0-20 år SON Treserva  

Antal SIP barn/unga 0-20 år SON Manuell 

mätning 

 

Andel barn/unga 0-20 år som var föremål för individuellt behovsprövade 

insatser 

SON Kolada  

Antal placerade barn och ungdomar på institution eller i familjehem SON Treserva  

Andel unga som upplever att de har god psykisk hälsa, åk 8 och åk 2 gym-

nasiet. 

KUN LUPP  
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Målområde 2 – Hållbar tillväxt 

 

Prioriterat inriktningsmål under 2018 

• Laholm ska ha en samhällsbyggnad som bygger på hållbar tillväxt för en levande lands-

bygd, en stadskärna för boende, handel och mötesplatser samt en utveckling av kustområ-

det. Vi ska erbjuda attraktiva och differentierade boendeformer och inbjudande offentliga 

miljöer. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2018 är att vi vill se fler som flyttar in, fler 

som bor kvar och fler nöjda med Laholm som boendeort. Vi skapar gärna boendeformer som är 

attraktiva för alla åldrar och alla behov. Kommunen behöver vara attraktiv ur ett helhetsper-

spektiv och målet är lättare att nå om vi samverkar. Vi vill se fler som är delaktiga, fler som är 

nöjda med sin livssituation och fler som känner trygghet med att vara kommuninvånare. 

 

 

Gemensamt resultatmål inom Hållbar tillväxt   

Det är fler som trivs och fler som vill leva och bo i Laholm. 

 

 

Målsatta indikatorer 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Målvärde 

2018 

Målvärde 

2019 

NRI Helhet – Nöjd region-index KS SCB  - Ökning 

Invånarnas rekommendationsbenägenhet av Laholm 

som boendeort till vänner och bekanta 

KS SCB  - Ökning 

Folkmängd KS SCB  Ökning Ökning 

Jag är positiv till att växa upp i Laholm BUN Egen 

mät-

ning 

 Ökning Ökning 

 
Informationsmått 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. KS SCB  

Invånarnas upplevelse av trygghet KS SCB  

Elevers syn på skolan och undervisning i åk 8 (KKIK-mått 19) BUN Kolada  

Andel som svarat Ja på frågan: Tror du att du kommer att flytta från kom-

munen där du bor? Åk 2 gymnasiet. 

KUN LUPP  

Antal beviljade bygglov för nybyggnation av enbostads-

hus/fritidshus/flerbostadshus 

MBN Egen 

mätning 

43/19/6 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Förskolan KS SCB  

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Grundskolan KS SCB  

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Äldreomsorgen KS SCB  

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Gymnasieskolan KS SCB  

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Helhetsbedöm-

ning 

KS SCB  

Flyttningsnetto KS SCB  

Äldreomsorg, särskilt boende – Andel som svarat mycket nöjd nöjd/ganska 

nöjd på frågan: 

SON Social-

styrelsen 
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Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 

Äldreomsorg, hemtjänst – Andel som svarat mycket tryggt/ganska tryggt på 

frågan: 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten 

SON Social-

styrelsen 

 

Invånarnas möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (KKIK-mått 

14) 

KS KKIK  

 

 

 

Målområde 3 – Utbildning, näringsliv och företagsamhet 

 

Prioriterat inriktningsmål under 2018 

• Laholms kommun ska erbjuda förskolor och skolor med hög kvalitet som ger goda kunskap-

er och möjligheter för fortsatt utveckling. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering är att vi vill sätta fokus på läskunnighet i årskurs 3, 

måltiderna i förskolan och skolan, en giftfri miljö i förskolor och skolor samt behörigheten till 

gymnasiet under 2018. 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företagsamhet   

Fler är behöriga till gymnasiet. 

 

 

Målsatta indikatorer 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Målvärde 

2018 

Målvärde 

2019 

Gymnasiebehörigheten BUN Skolver-

ket 

 Ökning Ökning 

 

Informationsmått 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Mitt barn lär sig och får uppleva nya saker på förskolan (andel som svarat 

”stämmer helt”) 

BUN Egen 

mätning 

 

Elever i årskurs 3 som nått kunskapskraven i matematik på Nationella pro-
ven (genomsnitt alla delprov) 

BUN Skolver-

ket 

 

Antal boklån barn 0-17 år KUN Egen 

mätning 

 

Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapsproven i alla ämnen (som eleven 

läser), hemkommun, andel (%) 

BUN Kolada  

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för äm-

nesproven i Sv, Sv2 och Ma, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 

BUN Kolada  

Meritvärde åk 9 BUN Skolver-

ket 

 

Antal elever som skrivs in på Osbecksgymnasiets IMPRO, programinriktat 

individuellt val och preparandutbildning, som går vidare till nationellt pro-

gram under året. 

KUN Egen 

mätning 
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Prioriterat inriktningsmål under 2018 

• Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi ska 

stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2018 är att vi vill se fler etableringar och fler 

människor i sysselsättning. 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företagsamhet   

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete. 

 

 

Målsatta indikatorer 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Målvärde 

2018 

Målvärde 

2019 

Företagsetableringar 

(minst 10 under tre år) 

KS Egen 

mätning 

 8 10 

Nya jobb som resultat av företagsetableringar 

(minst 400 under tre år) 

KS Egen 

mätning 

 200 200 

Öppet arbetslösa+ i program, 16-64 år, andel (%) KUN AF  Minsk-

ning 

Minsk-

ning 

Öppet arbetslösa+ i program, ungdomar 18-24 år, 

andel (%) 

KUN AF  Minsk-

ning 

Minsk-

ning 

 

 

Informationsmått 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Antal nya företag som startas per 1000 invånare (Mått 33 i KKIK) KS Kolada  

Företagsklimat (Insikt) MBN Kolada 2015 (37) 

Antal nya företag inom handel, tjänstesektorn samt besöksnäringen. KS Upplys-

nings-

centralen 

 

Antal praktikanter, personer som arbetstränar, språktränar Laholms kom-

mun (organisationen) 

KS Egen 

mätning 

 

Antal kvm planlagd mark för verksamheter. KS Egen 

mätning 

 

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, hemkommun 

KUN Kolada  

Försörjningsstöd nyanlända efter etableringsinsatser SON Manuell 

mätning 

 

 

 

Målområde 4 – Trygg välfärd 

 

Prioriterat inriktningsmål under 2018 

• Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger invånarna goda 

förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2018 är att vi vill se positiva effekter inom 

hälsa, säkerhet och trygghet utifrån individens egen förmåga att skapa sig ett tryggt och själv-

ständigt liv. 
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Gemensamt resultatmål inom Trygg välfärd   

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen. 

 

 

Målsatta indikatorer 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste 

värdet 

Målvärde 

2018 

Målvärde 

2019 

Kvin

nor 

Män 

Invånarnas upplevelse av trygghet. KS SCB   Ökning Ökning 

Ohälsotal, dagar KUN Kolada   Minsk-

ning 

Minsk-

ning 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat 

hälsotillstånd kommun 

KUN Kolada   Ökning Ökning 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin 

kommun? Påverkan. 

KS SCB   Ökning Ökning  

Andel invånare 16-84 år som har av tillit till andra KUN Kolada   Ökning Ökning 

 

 
Informationsmått 

 

Ansvarig 

mätning 

Källa Senaste värdet 

Kvinnor Män 

Sjukpenningtal KUN Kolada   

Jag känner mig trygg i skolan BUN Egen 

mätning 

  

Jag känner mig trygg på fritids BUN Egen 

mätning 

  

Mitt barn känner sig trygg på förskolan BUN Egen 

mätning 

  

Andel elever som svarat - Ja, håller fullkomligt med på frågan: 

 ”Jag har upplevt skolan som en trygg arbetsplats”  

KUN Egen 

mätning 

  

Andel elever som upplever att deras lärare tar hänsyn till deras 

åsikter, genomsnitt förskoleklass, i åk 1-9 

BUN Egen 

mätning 

  

Brukarnas upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål, i 

särskilt boende 

SON Kolada   

Brukarnas upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål, i 

hemtjänst 

SON Kolada   

 

4.  Nämndens egna resultatmål 

MBN har inte identifierat några egna resultatmål utifrån fullmäktiges övriga inriktningsmål 

 

 

 



 

Nämndsplan 2018  12 (13) 

 

5. Nämndens uppdrag till verksamheten 

Det är fler som trivs och fler som vill leva och bo i Laholm. 

 

• Samhällsbyggnadskontoret ska ta initiativ så att den fysiska planeringen utgår 

från människan i centrum. De ”mjuka” värdena ska ges stort utrymme i plane-

ringen och kunskap ska inhämtas från såväl invånare som alla kommunens 

verksamheter. Gemensam utbildningsinsats för politiker och tjänstemän 

 

  

• Verksamheterna ska redovisa nyckeltal för respektive verksamhet två gånger per år till 

nämnden. För miljökontoret även jämförelse med länet. 

 

• Miljökontoret ska prioritera att medverka i arbetet med att utveckla kommunens miljö-

målsarbete i samråd med planeringskontoret 

 

• Inventering och påbörja tillsyn på mindre deltidslantbruk i enlighet med miljösamverkan 

Hallands projekt. 

 

• Planeringskontoret ska kartlägga oskyddade trafikanters flöden i kommunens tätorter. 

Fokus ska ligga på barn och ungdomars väg mellan bostad, skola, fritidsaktivitet och 

andra för orten viktiga målpunkter. 

Kartläggningen sker genom en gångstrategi för varje tätort enligt samma ordning som 

hastigheterna har sänkts i respektive tätort. Kartläggningen påbörjas 2018 i Vallberga. 

 

Fler företagsetableringar och fler människor i sysselsättning 

 

• Verksamheterna ska prioritera att medverka i att utveckla företagslotsen bland annat ge-

nom att föreslå att en så kallad genomförandelots införs. 

 

• Verksamheterna ska i dialogen med företagare genomföra ”Tematräffar” utifrån ny lag-

stiftning.  

 

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen 

 

• Miljökontoret ska genomföra den kommunikationsplan som togs fram under 2017. Att 

förmedla det positiva med myndighetstillsynen utifrån begreppet ”Vi skyddar”  

 

• Miljökontoret ska utreda kostnader och genomföra upphandling för luftmätningar i en-

lighet med kraven och rekommendationer från Naturvårdsverket 

 

• Miljökontoret ska prioritera samarbetet med LBVA/Halmstad miljöförvaltning och skyd-

det av dricksvatten genom ett gemensamt långsiktigt skydd av vattenskyddsområden. 
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6. Kvalitetsdeklarationer 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga antagna kvalitetsdeklarationer förutom den gemensamma 

kvalitetsdeklarationen för tillgänglighet och bemötande. 

7. Nyckeltal 

Nyckeltal - verksamhet Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

NKI nöjd kundindex, företagsklimat (myndighetsutförande) - 72 - 

Antal beslut (miljökontoret) 645 726 808 

Antal överklagningar som gett ändring i beslut (miljökontoret) (9) 1 (13) 0 (18) 0 

Antal ärenden totalt (miljökontoret) 1666 1913 2417 

Antal utförda tillsynstimmar (miljökontoret, underlag i VP) 85 % 91 % 94 % 

Antal beviljade bygglov för enbostadshus (samhällsbyggnadskontoret)  34 43 

Antal lagakraftvunna detaljplaner (samhällsbyggnadskontoret)  3 6 

Antal överklagningar som gett ändring i beslut (samhällsbyggnadskontoret)  3 0 

Antal startbesked för Attefallsåtgärd (samhällsbyggnadskontoret)  108 112 

    

    

8. Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare 

Inga privata utförare finns inom nämndens arbetsområde. 

 


