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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-06-05 

SMB § 65 

Kännedomsärenden 

Beslut 
Lägga följande till handlingar. 

ÄRENDE 

1 (1) 

• Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunal strandskyddsdispens, Getared 2:11, 

Ulricehamn 

• Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunal strandskyddsdispens, Näsbaholm 
1:7, Ulricehamn 

• Länsstyrelsen beslutar att pröva kommunal strandskyddsdispens, Tyggestorp 8:8 och 
8:9, Tranemo 

ÖVERKLAGADEÄRENDEN 

Nabil Abdulahad överklagar beslut om byggsanktionsavgift för tillbyggnad utan startbesked 
på Ängen 1, Ulricehamn 

AB Blidsbergs Mekaniska överldagar beslut om avslag angående påbyggnad på del av 
huvudbyggnad och nybyggnad av kallförråd på Blidsbergs-Alarp 6:15, Ulricehamn 

Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagande beslutet av avslå ansökan om 
nybyggnad av flerbostadshus på Sarven 1, Ulricehamn 

Förvaltningsrätten i Jönköping avvisar yrkandet om undanröjande av tillsynsavgift och 
upphäver beslutet av förbud om att tillhandahålla tobaksvaror. Folkesred 1:17, Ulricehamn, 
Stig Eriksson. 

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att förpliktiga Anna Axelsson att till 
staten utge förelagt vite om femtusen (5 ooo) kronor. Romsås 9=4, Ulricehamn, Anna 
Axelsson. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-06-05 

SMB § 66 

Delegation för byggärenden 

Beslut: 
Lägga delegationslistan till handlingar. 

Ärende 

Byggenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående byggärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista byggärenden, se bilaga A. 

l 
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Sida 1 av 4 

Redovisning av delegationer i byggärenden 

Ordförandens delegation 

Bygglov 
§ 95, Frölunda Fastigheter i Gällstad AB, tillbyggnad av förskola på Sanatorieskogen 1:30, 

Ulricehamn 
§ 96, Ulricehamns kommun, rivning av industribyggnad på Bogesund 1:329-1, Ulricehamn 
§ 97, Ulricehamns kommun, rivning av industribyggnad på Bogesund 1:329-2, Ulricehamn 
§ 98, Gunnar Bengtsson, nybyggnad av garage på Fästered 1:18, Ulricehamn 
§ 99, Sonja Pouncey, tillbyggnad av två bostadshus med balkonger på Smörbollen 8, 

Ulricehamn 
§ 100, Daniel Molander, nybyggnad av garage på Hössna 9:9, Ulricehamn 
§ 101, Stubo AB, bygglov för solceller på Hagtornet 1, Ulricehamn 
§ 102, Ann-Kristin Strandh, tillbyggnad av fritidshus på Näsbaholm 1:17, Ulricehamn 
§ 103, Vattenfall eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Hemryd 1:15, 

Ulricehamn 
§ 104, Hållanders Energi AB, tillbyggnad av industri på Gunnars bo 1:7, Tranemo 
§ 105, Pro Limmared, fasadändring på Limmared 32;1, Tranemo 
§ 106, Kent Andersson, tillbyggnad och ombyggnadavenbostadshus på Marbäcks-Kärrabo 

1:6, Ulricehamn 
§ 107, Patrik Carlsson, tillbyggnad av komplementbyggnad på Granås 7, Ulricehamn 
§ 108, Fristaden Limmared AB, inredande av ytterligare fyra bostäder på Limmared 15:129, 

Tranemo 
§ 109, Ulf Christoffer Johansson, ny stödmur på Ornäsbjörken 5, Ulricehamn 
§ 110, Ulricehamns Energi AB, ny transformatorstation på Hester 5:9, Ulricehamn 
§ 112, Wama AB, tillbyggnadavenbostadshus med uterum på Blidsbergs-Alarp 6:3, 

Ulricehamn 
§ 113, Vincent Johansson, tillbyggnadavenbostadshus på Petunian 8, Ulricehamn 
§ 116, Ulricehamns Energi AB, flytt av transformatorstation på Ving 10:48, Ulricehamn 
§ 117, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Rydaskogen 1:6, 

Ulricehamn 
§ 120, Sofie Elebo, tillbyggnadavenbostadshus med uterum på Orrholmen 3, Ulricehamn 
§ 121, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Igelsred 3:1, 

Ulricehamn 
§ 123, Cramo Adapteo AB, tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader på Gudarp 12:1, 

Tranemo 
§ 124, Conny Wilhelmsson, nybyggnad av garage samt tillbyggnad av en bostadshus på 

Bränneho 2:1, Ulricehamn 
§ 128, Stefan Lindqvist, tillbyggnad av en bostadshus på Vitsippan 13, Ulricehamn 
§ 129, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Långsered 6:1, 

Ulricehamn 
§ 130, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Långsered 3:5, 

Ulricehamn 
§ 131, Ove Rydberg, tillbyggnad av fritidshus på Mastunga 1:40, Ulricehamn 
§ 132, Jennys Thai, tidsbegränsat bygglov för uteservering och trädäck på Svalan 7, 

Ulricehamn 
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Avslutade ärenden 
§ 94, Ulricehamns kommun, rivningslov på Bogesund 1:329, Ulricehamn 
§ 115, Winsarps AB, tillbyggnad av fritidshus på Vinsarp 1:9, Ulricehamn 
§ 119, Jyrki Karvonen, nybyggnad av förrådsbyggnad på Hässleås 1:7, Tranemo 
§ 125, Kristian Tyrberg, tillbyggnad av enbostadshus på Halleberg 6, Ulricehamn 
§ 126, Patrik Frisk, nybyggnad av garage på Vegby 4:95, Ulricehamn 

Sida 2 av 4 

§ 127, Anders Forslund, fasadändring och nytt tak på befintligt garage på Ingestorp 3:107, 
Tranemo 

startbesked Attefall 
§ 207, Hans Boden, nybyggnad av komplementbyggnad på Åsarp 7:6, Tranemo 
§ 259, Peer Guldbrand Skjönberg, nybyggnad av komplementbyggnad på Ramnö 1:22, 

Ulricehamn 

startbesked och fastställande av kontrollplan 
§ 200, Bengt Tellow, ny hiss på Åshem 4, Ulricehamn 
§ 201, Heida Gudnadottir, nya eldstäder på Jonstorp 1:2, Ulricehamn 
§ 203, Byggteamet, ombyggnad och tillbyggnad av befintlig lokal för utbildning på Verktyget 

6, Ulricehamn 
§ 204, Stefan Andersson Fastigheter AB, nybyggnad av carport och förråd på Sträckås 1:9, 

Ulricehamn 
§ 208, Markus Forsberg, tillbyggnadavenbostadshus och nybyggnad av carport på Sträckås 

1:5, Ulricehamn 
§ 209, Ulricehamns kommun, tillbyggnad av förskola på Hössna 1:26, Ulricehamn 
§ 210, Carina Backlund, ny eldstad och rökkanal på Ålen 18, Ulricehamn 
§ 211, Mikael Karlsson, nybyggnad av garage, fasadändring samt tillbyggnad av skärmtak på 

Skogsered 1:4, Tranemo 
§ 212, Lillemor Andersson, rivning av växthus på Limmared 1:50, Tranemo 
§ 217, Kent Malm, tillbyggnadavenbostadshus på By 2:20, Tranemo 
§ 219, Primo Property Sweden i Dalstorp AB, tillbyggnad av industribyggnad på Skogarp 

1:186, Tranemo 
§ 221, Roger Mårtensson, ny eldstad på Knestorp 8:3, Tranemo 
§ 226, Pia Gustafsson, ny eldstad på Törestop 2:8, Ulricehamn 
§ 227, Tranerno Utvecklings AB, tillbyggnad av industribyggnad på Gudarp 3:44, Tranemo 
§ 230, Sten Andersson, ny eldstad och rökkanal på Ulvared 1:3, Ulricehamn 
§ 236, Frank Nyberg, ny eldstad och rökkanal på Näsbaholm 1:17, Ulricehamn 
§ 237, Prefab i Tranemo kommun AB, tillbyggnad av tak på Hyltegärde 2:10, Tranemo 
§ 240, Mikael Druzsin, nybyggnad av garage på Vegby 4:94, Ulricehamn 
§ 241, Lage Eidevåg, ny eldstad och rökkanal på Jollen 6, Ulricehamn 
§ 242, Weland Stål AB, ändring av byggnad- fasad med solceller på Stålet 2, Ulricehamn 
§ 245, Per Hellqvist, ny eldstad på Glabbersred 1:5, Ulricehamn 
§ 258, Hökerum Fastigheter i Ulricehamn 3 AB, rivning av industribyggnad på Fiskebacken 

6, Ulricehamn 
§ 262, Runar Eriksson, ny eldstad på Vings-Tomta 4:1, Ulricehamn 

slutbesked 
§ 199, LBC Borås AB, nybyggnad av industribyggnad på Vist 10:2, Ulricehamn 
§ 202, Perssons Bygg & Smide AB, ändrad användning av lager till kontor och 

personalutrymmen på Hyveln 4, Ulricehamn 
§ 214, Sonja Pouncey, ändring av komplementbyggnad på Smörbollen 8, Ulricehamn 
§ 216, Bo Ronnie Andersson, nybyggnad av garage på Korpeho 1:10, Ulricehamn 
§ 218, Per Johansson, ny eldstad och rökkanal på Lena 11:14, Ulricehamn 
§ 220, Anders Johnsson, tillbyggnad av fritidshus på Håcksnäs 3:7, Tranemo 
§ 222, Tranemo kommun, tidsbegränsat HVB-hem fön4 boenden på Gudarp 39:1, Tranemo 
§ 223, Stefan Alf, ny eldstad och rökkanal på Skogarp 1:119, Tranemo 
§ 225, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Gräskelid 1:4, 

Tranemo' 
§ 228, Sonja Pouncey, ny eldstad och rökkanal på Smörbollen 8, Ulricehamn 



Sida 3 av 4 

§ 231, David Sahlin och Camilla Andersson, nybyggnad av garage på Ingestorp 3:64, Tranemo 
§ 232, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Karlsro 2:5, 

Tranemo 
§ 233, Tranemobostäder Ab, tillbyggnad av flerbostadshus - förtillverkade balkonger på 

Moghult 1:77, Tranemo 
§ 238, Prefab i Tranemo kommun AB, tillbyggnad av tak på Hyltegärde 2:10, Tranemo 
§ 239, Kent-Ove Karlsson, nybyggnad av komplementbyggnad på Ömmestorp 1:12, Tranemo 
§ 243, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Björnarp 5:2, 

Ulricehamn 
§ 246, Roland Hallin, tillbyggnadavenbostadshus med uterum på skrockhögen 2:4, 

Ulricehamn 
§ 247, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Pålstorp 1:4, 

Ulricehamn 
§ 248, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Pålstorp 1:4, 

Ulricehamn 
§ 249, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Kässeberg 3:3, 

Ulricehamn 
§ 250, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Dalums-Svenstorp 

1:2, Ulricehamn 
§ 251, Vegby Sportklubb, nybyggnad av komplementbyggnad på Vegby 4:116, Ulricehamn 
§ 252, Robert Waenerlund, tillbyggnadavenbostadshus med uterum och nybyggnad av 

bullerskydd på Bogesund 1:302, Ulricehamn 
§ 253, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Herrakvarn 3:1, 

Ulricehamn 
§ 254, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Dalakvarn 2:1, 

Ulricehamn 
§ 256, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Blidsbergs-Alarp 

12:1, Ulricehamn 
§ 257, Sebastian Andersson, tillfälligt bygglov för tält på Bogesund 1:331, Ulricehamn 
§ 260, Faton Voca, tillbyggnadavenbostadshus på Marbäck 1:56, Ulricehamn 
§ 261, Jens Söderberg, nybyggnad av komplementbyggnad på Romsås 3:20, Ulricehamn 

Interimistiskt slutbesked 
§ 205, Ulricehamns kommun, om- och tillbyggnad av Stadshuset på Duvan 11, Ulricehamn 
§ 206, Mathias Karlsson, tillbyggnadavenbostadshus på Loggerten 1, Ulricehamn 
§ 215, Älmestads Kvarn & Transport, inredning av kontor, nybyggnad av tvätthall och 

ändring_ av fasader och byggnationer på Sågen 1, Ulricehamn 
§ 224, Jimmy O berg, nybyggnad av industri och lagerbyggnad på Ränneslätt 1, Ulricehamn 
§ 229, TM Sweden AB, nybyggnad av parkering med laddplatser för elbilar, nätstation och 

teknikbod på Vist 10:29, Ulricehamn 
§ 235, Limmareds Skogar Fastigheter AB, nybyggnad av 5 st. lagertält på Limmared 26:3, 

Tranemo 
§ 244, Cramo Adapteo AB, tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader på Gudarp 12:1, 

Tranemo 
§ 255, Eva Löngårdh, nybyggnadavenbostadshus på Vegby 4:251, Ulricehamn 

Tillsyn 
§ 12, Tony Magnusson, rättelseföreläggande om att ta bort öppning i stenmur på Limmared 

1:64, Tranemo 

Tillsyn 
Avslutade ärende 
§ 15, Hugo Jensen, klagomål på ovårdad tomt på Länghem 11:11, Tranemo 
§ 16, Anonym, klagomål på ovårdade tomter på Länghem 11:25, Tranemo 
§ 17, Gunilla Larsson, återställa nedbrunnen komplementbyggnad på Sträckås 1:14, 

Ulricehamn 
§ 19, Knut Strand, ovårdad tomt på Kölaby 8:2, Ulricehamn 
.§ 20, Sven Ingvar Roos, olovlig installation av eldstad på Vings-Sjögården 1:74, Ulricehamn ~ 

7J .11 , 



Fastighetsbildningsärenden 

Fastighetsreglering från Gunnarsbo 2:4 (1) till2:5. Avstyckning från 
Gunnarsbo 2:5, Ulricehamn 

Fastighetsreglering samt avstyckning rörande Hössna 13:1 och Vist 10:1 och 
Fastighetsreglering tötande Hössna 13:1 och Timmele-Torp 1:2, Ulricehamn 

TRV Anläggningsförrättning för skogsbilväg rörande Getated 1:2, m.fl, 
Ulricehamn 

Fastighetsreglering tötande Timmele 3:6 och 3:2, Ulricehamn 

Avstyckning från Liared 8:1, Ulricehamn 

Fastighetsreglering rörande Hökerum 7:25 till Hökerum 7:26, Ulricehamn 

Avstyckning från Fästered 1:14, Ulricehamn 

Avstyckning från Ranatp 1:7, Ulricehamn 

Anläggningsförrättning för skogsbilväg rörande Hede 2:2 m.fl, Ulricehamn 

Avstyckning rörande V alshalla 1 :4, Ulricehamn 

Sammanläggning Rude 2:20, 9:3, Ulricehamn 

Fastighetsreglering rörande Väddingen 1:3 och Fänneslunda-Ryda 1:4, 
Ulricehamn 

Fastighetsreglering rörande Kila 1:35 och 1:43, Tranemo 

Bildande av gemensamhetsanläggning för V A, vägar och grönområde rörande 
Grannäs 1:16 m.fl, Tranemo 

Avstyckning från Järpesbo 1:12, Ttanemo 

Avstyckning från fastighetsreglering rörande Gudatp 12:1 och 39:1, Tranemo 

Sida 4 av 4 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-06-05 
·. 

SMB § 67 

Delegation för miljöärenden 

Beslut: 
Lägga delegationslistan till handlingar. 

Ärende 

Miljöenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående miljöärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista miljöärenden, se bilaga A. 

Miljöenheten 

l 
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Sida 1 av 2 

Redovisning av delegationer i miljöärenden 

Ordförandens delegation 
Inga delegationer 

Livsmedel 

Beslut om riskklassificering av livsmedelsanläggning 
§ 183, Nourlivs, Gudarp 24:96, Tranemo 

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 
§ 176, Timmele Pizzeria, Timmele 20:53, Ulricehamn 
§ 189, Tranemogrillen, Gudarp 39:1, Tranemo 
§ 193, 27:ans grill, Ömmestorp 1:41, Tranemo 

Miljöskydd 

Beslut om ändring av enskild avloppsanordning 
§ 184, Jan Anton Hannedahl, Ljungsarps-Björstorp 1:11, Tranemo, förlängt 
hämtningsintervall av slam beviljas 

Beslut om tillstånd till enskild avloppsanordning 
§ 187, Anna Carin Jungmark, Romsås 3:3, Ulricehamn 
§ 197, Erik Lundmark, Knestorp 7=7, Tranemo 
§ 198, UlfMagnus Jägmark, Gräleho 1:15, Tranemo 
§ 203, Jacob och Ulla-Britt Östlund, Finnekurnia 6:8, Ulricehamn 
§ 204, Kjell Lindgren, Järphult 1:27, Tranemo 
§ 205, Klas Sören Sjöö, Växtorp 6:5 och Växtorp 6:2, Tranemo 
§ 206, Carina Svensson, Björnared 2:2, Ulricehamn 
§ 207, Simon Oscarsson, Tångagärde 1:13, Ulricehamn 
§ 214, Mats Jägrot, Hagaberg 1:1, Ulricehamn 
§ 215, Henrik Swegmark, Vings-Sjögården 1:35, Ulricehamn 
§ 219, Ulf Bodin, Romsås 3:22, Ulricehamn 
§ 220, Jarmo Renner, Romsås 1:11, Ulricehamn 

Beslut om installation av värmepumpsanläggning 
§ 177, Per-Arne Lundberg, Tvärreds-skog 1:15, Ulricehamn 
§ 179, Torbjörn Bygård, Dalstorp 1:37, Tranemo 
§ 180, Kettil Fastigheter AB, Gudarp 4:11, Tranemo 
§ 182, Jonas Larsson, Sanatorieskogen 1:2, Ulricehamn 
§ 188, Emma Isaksson och Thomas Lundell, Liared 4=4, Ulricehamn, kompletterande 

tillstånd 
§ 194, Victoria Holm Svensson, Gundlabo 2:4, Tranemo 
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§ 195, Donald Ek, Blidsbergs-Alarp 10:1, Ulricehamn 
§ 216, Bernt Olsson, Maghult 1:138, Tranemo 
§ 218, Tommy Johansson, Gammalstorp 1:25, Ulricehamn 

Tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde 
§ 202, Håkan Olsson, Rävsered 1:2, Ulricehamn 

Sida 2 av 2 

Klassning av djurhållande verksamhet enligt miljöskyddstaxa 
§ 178, Morgan Andersson, Långelyeke 1:4, Tranemo 

Beslut om att betala en delavgift 
§ 211, Kent Ove Ingvarsson, Kila 1:40, Tranemo, klagomål 

Avfall 

Beslut om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall 
§ 190, Sven Gustaf Allan Ekman, Boared 1:3, Ulricehamn 
§ 213, Gudrun Klug, Påbo 3:2, Ulricehamn 

Hälsoskydd 

Beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd 
§ 199, Ingrid Gustafsson, Osdal7, Ulricehamn 
§ 200, Erkki Hellsten, Rödingen 1, Ulricehamn 

Beslut om avgift och att ärendet avslutas 
§ 185, Stormarknaden i Ubbarp AB, Ubbarp 8:20, Ulricehamn, anmälan om försäljning av 
folköl 
§ 191, Stormarknaden i Ubbarp AB, Ubbarp 8:20, Ulricehamn, anmälan om försäljning av 
tobaksvaror 
§ 192, Sportcafeet i Ulricehamn, Krämaren 2, Ulricehamn, anmälan om försäljning av folköl 

Beslut om försiktighetsåtgärder för förskoleverksamhet 
§ 201, Prästgårdens förskola, Tranemo 1:71, Tranemo, 

Föreläggande med försiktighetsmått 
§ 210, Vibovillan i Ambjörnarp AB, By 2:28 och By 2:10, Tranemo 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-06-05 

SMB § 68 

Delegation för alkoholtillstånd 

Beslut: 
Lägga delegationsbeslutet till handlingar. 

Ärende 

Miljöenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående alkoholärenden. 
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1 Väsentliga händelser 
Under 2018 har enheten valt att ha fokusområde avfall inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att särskilt fokus 
ska läggas på hur verksamheterna hanterar sitt avfall och då främst farligt avfall. 

Livsmedelstillsynen ligger i år i fas med kontrollplanen. 

sjukskrivningstalen har avsevärt sjunkit och sjunker fortlöpande. Enheten ligger i dagsläget i närheten av sitt satta 
målvärde på 9 % och fortsätter denna positiva trend finns ingen anledning att ha något annat målvärde än vad 
kommunen som helhet har. Arbetet fortlöper dock med de åtgärder som vidtas för att ytterligare höja friskheten på 
enheten. 

En ny administratör började på enheten den 7 maj och rekrytering pågår av en miljöinspektör får att täcka vakans 
som uppstått med anledning av två tjänstledigheter och att en medarbetare slutat hos oss. 

Enheten fortsätter jobba med att möta företag/verksamheter och enhetschef har nåtts av spontan positiv feedback 
från två verksamhetsutövare som antingen ratt hjälp inför start eller för att vår verksamhet nu fungerar på ett bra 
sätt. 

Vi har ett nytt ärendehanteringssystem och vissa inkörningsproblem har förekommit, vilket bör ses som naturligt, 
dessa har nu avsevärt minskat. Med anledning av det nya ärendehanteringssystemet ligger enheten efter med avslut 
av ärenden i systemet även om de är avslutade i praktiken. Även faktureringen av årsavgifter har försenats något men 
är nu på gång. 
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2 Uppföljning verksamhetsplan 

2. 1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

2.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

2.3.1 Enheten ska ha en väl dokumenterad, kvalitetssäkrad, effektiv, 
serviceinriktad, ändamålsenlig och rättssäker administration. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Uppföljning och revidering av rutiner och rnailar pågår löpande, samt ha litetssäkring av ärendehandläggningen. 

Enheten arbetar fortlöpande med att inventera och avsluta äldre ärenden. Att avsluta äldre ärenden är av vikt både 
för verksamhetens del men inte minst för de kunder som lämnat in klagomål eller de som är föremål får ett ärende. 
Ett stort antal ärenden är avslutade under året, eiier förnyad kontakt har tagits som leder arbetet framåt. Införande av 
det nya ärendehanteringssystemet har dock inneburit att ett stort antal ärenden som är avslutade gentemot kund inte 
har kunnat avslutas i systemet ännu. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kommande år fortsätter arbetet med processer och fortsatt uppdatering av ma Ilar, checklistor och rutiner. 

I november 2017 genomfördes en utbildning i förvaltningsrätt får en stor del av medarbetarna. Arbetet med att 
säkerstäila en rättssäker handläggning med stort fokus på likabehandling och kommunikation fortsätter under hela 
2018. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

f[ Följa upp diariestrukturen som togs fram inför nytt 
ärendehanteringssystem. Tidsplan: Klart 30 juni. 

Uppdatera rutinen för ärenden till nämnden . Klart 30 april Arbetet är i princip klart men ska kvalitetssäkras hos 
administratörerna. 

2.3.2 Rättssäkerheten i myndighetsutövningen inom miljö ska förbättras. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Detta målvärde följs upp under årets slut vid tertial 3 då utfallen av behandlade rättsfall under året kan summeras. 

Åtgärder /insatser för utveckling 

I dagsläget sker dock en k"Valitetsgranskning av beslut till samverkansnämnden och även de beslut som fattas på 
delegation k,ralitetsgranskas delvis. Mallen för beslut till nämnden och även för delegationsbesluten är uppdaterad får 
att följa de krav som stäils i förvaltningslagen men kommer att uppdateras med anledning av ny förvaltningslag frän 
och med 1juli 2018. 

Kontinuerligt bevaka de rättsfan som behandlas under året och göra analyser av dessa och samtidigt bedriva 
omvärldsbevakning av rättsfall från överinstans rörande andra kommuner. 

De rättsfan som går Miljöenheten mot granskas och lärdomar tas med i kommande ärenden. En stor del av ärendena 
tar Länsstyrelsen inte upp får prövning, vilket torde visa att Miljöenheten gör bedömningar som ligger i linje med 
lagstiftarens intention. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

- Andel rätt i överinstans i 
90% BO % 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

förhållande till totala antalet 
överklagade beslut (%) 

- Inga ärenden under året 
O st högst O st 

återförvisade p.g.a. formfel. 

• Utlämnande av handlingar . 
2 dagar 2 dagar högst 2 dagar 

Dessa åtgärder följs upp efter tertial3, förutom gällande utlämnande av handling som följs upp tertialvis 

Åtgärdlinsats Kommentar 

{" Utbildningsinsatser för förtroendevalda i samband med 
sammanträden. Februari, april, september och november. 

Varannan månad, med start i februari , ska en lista över öppna Ärendemängd per handläggare följs . Dock har det inte varit möjligt 

ärenden/handläggare tas fram. under en tid att avsluta ärenden i systemet varför vi har avvaktat med 
att ta fram listor tills administrationen hunnit i kapp med detta. 

- Kontroll- och tillsynsplan ska upprättas inför 2019. Tidsplan: Klart 
12 november 2018. 

<t~' Genomgång av överklagade ärenden, för att dra lärdom och Beslutas på nämnden 6 mars 

utveckla vår handläggning. Tidsplan: Klart 28 februari för föregående 
år. 

<t~' Presentation på APT eller Miljömöte av resultatet från 
genomgången av överklagade ärenden. Tidsplan: Klart 31 mars 

Genomföra internkontroll av handläggning av tillstånd för enskilda Besök ute i fält har gjorts men internkontroll gällande huruvida 

avlopp. Tidsplan: Klart 30 mars handläggning och tillsyn följer gällande rutiner för administration av 
ärenden är inte påbörjad. 

- Genomföra internkontroll av någon del inom lantbrukstillsynen . 
Tidsplan : Klart 31 augusti 

- Utvärdering och återkoppling av genomförda internkontroller, 
maj och oktober. 

2.3.3 Hälsoskyddstillsynen ska påverka verksamheter till en positiv utveckling och 
därmed minska olägenheterna för människors hälsa. Tillsynen ska verka för 
att förebygga och undanröja smittspridning. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Enheten ligger väl i fas med hälsoskyddstillsynen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Hälsoskyddsinspektörerna utvecklar ständigt tillsynen genom kontakter med verksamhetsutövare och fokusområden. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Andel tillsynsbesök på 
79 % 39 % 100 % 

registrerade och 
anmälningspliktiga verksamheter 
i förhållande till tillsynsplan . 

• Handläggningstid för 
9 veckor O veckor 6 veckor 

anmälningsärenden från komplett 
anmälan eller ansökan till beslut. 

I dagslägetfinns inget beslutat anmälnings/ansöknings-ärende. Två ärenden har kommit in gällande skolor men de kan inte 
beslutasförrän skoloma ärjärdigbyggnda och kan tas i bruk. 

Åtgärdlinsats Kommentar 

<t~' Upprätta årlig plan för tillsynsbesöken . Tidsplan: Klart 28 
februari. 

1) Aktiva kundkontakter för återkoppling, utvärdering, i form av 
minst 2 träffar med verksamhetsutövare per år. 
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Åtgärdlinsats Kommentar 

Genomföra radonprojekt. Tidsplan: Klart december. 

2.3.4 Miljötillsynen och handläggningen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska främja en hållbar utveckling 
genom att påverka verksamheter till en positiv utveckling och därmed 
förebygga och undanröja skadeeffekter på människors hälsa och miljön. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Vad gäller miljötillsynen så ligger den inom ramen för tillsynsplanen. 

En prioritering av objekt har gjorts i enlighet med de rekommendationer som SKL ger. Det innebär att de objekt som 
har fårreantal timmar kommer att fortsätta betala årlig taxa men att de får besök vartannat eller vart tredje år, den 
sammanlagda tiden för tillsyn blir dock densamma. Detta sätt att prioritera gör att verksamheterna kan få mer stöd 
och tid vid den operativa tillsynen. 

För enhetens del innebär det också att man följer planen för tillsynen och stressen för medarbetarna blir därmed 
lägre samtidigt som det är till fördel för verksamhetsutövaren. Dock finns behov av utveckling av verksamheten, 
informationsmaterial behöver tas fram, liksom uppdatering av mallar och rutiner, samt att hemsidan behöver 
uppdateras löpande. 

Det ska också noteras att det i allt fler fall beslutas om ett föreläggande vid konstaterade avvikelser. Detta ger en 
rättssäkrare hantering, samtidigt som det blir tydligare vid uppföljning och framtida besök och dessutom blir 
verksamhetsutövarens rätt att överklaga tydligare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ambitionen är att med kommande rekryteringar skapa utrymme får utveckling, informationsmaterial, checklistor, 
lathundar mm. Upprättande och uppdateringar av rutiner och mallar får hantering av tillsynsärenden kommer att 
vara en del av vidareutvecklingen av processflödet 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Antalet tillsynsbesök av de 
138 28 127 

tillståndspliktiga, 
anmälningspliktiga samt övriga 
miljöfarliga verksamheter med 
årlig avgift. Enligt tillsynsplan . 

• Snitthandläggningstid 
3,1 veckor 0,6 veckor högst 6 veckor 

(medelvärde) för tillstånd och 
anmälningsärenden för 
miljöfarliga verksamheter från 
anmälan/ ansökan till beslut. 

• Handläggningstid från 
2,2 veckor 2,37 veckor högst 3 veckor 

komplett ansökan (medelvärde) 
för tillstånd och 
anmälningsärenden för 
värmepumpar från 
anmälan / ansökan till beslut. 

• Antal tillsynsbesök av 
15 st 42 st 

miljöfarlig verksamhet som inte 
betalar årlig avgift enligt 
tillsyns plan . 

• Antal tillsynsbesök på 
16 st 40 st 

lantbruk enligt tillsyns plan . 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Fastställande av checklista för årets tema (Avfall). Tidsplan: Klart 
30mars 

~ Miljöskyddsfunktionen upprätta tidplan för tillsynsbesök på 
miljöfarlig verksamhet. Tidsplan: Klart 31 januari 
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2.3.5 Kemikalietillsynen och handläggningen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska verka för en minimerad 
användning av skadliga kemiska produkter och kontrollera att de hanteras 
på ett sådant sätt att människor och miljö skyddas. Tillsynen ska också 
stimulera till utbyte av farliga kemiska produkter till mindre farliga 
alternativ. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Detta mätetal kopplar till miljötillsynen som grupp och speglar då i princip samma siffror. Utöver dessa ingår 
cisterner. 

Denna tillsyn sker i samband med att objekten besöks och sker inte skilt från övrig tillsyn. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inläsning gällande nya regler för cisterner pågår, och en ny rutin är under framtagande. 

Indikator/mätetal 

• Handläggningstid 
(medelvärde) för tillstånd och 
anmälningsärenden från komplett 
anmälan/ansökan till beslut . 
(Köldmedie· rapporterna 
undantaget). 

Utfall 2017 

2,1 veckor 

Inga ärenden har kommit in under perioden. 

Åtgärd/Insats 

Genomföra kemikalietillsyn vid tillsynsbesök på miljöfarlig 
verksamhet i minst 80 % av tillsynsbesöken . (Samordnad tillsyn) 

- Genomförande av PCB·projekt. Delavstämningar i februari och 
juni. Tidsplan: Klart 31 oktober. 

Utfall 

O veckor 

Kommentar 

Målvärde 

högst 6 veckor 

2.3.6 Avfallstillsynen och handläggningen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska arbeta med att, som ett led i 
arbetet mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle, minimera avfallets 
mängd och innehåll av skadliga ämnen samt se till att avfallet omhändertas 
på ett korrekt och säkert sätt. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Ansökningar om dispenser samt förlängda sophämtningsintervall är många och tar en stor del av tiden, även om varje 
ärende i sig inte tar så lång tid, vilket också syns på snitthandläggningstiden. 

Nedskräpningsärendena tar dock en avsevärt längre tid då de ofta kräver minst ett, kanske fler besök på plats. I vissa 
fall är det frågan om dumpning av rivningsavfall, vilket kan innehålla diverse ämnen som kan vara skadliga för 
människors hälsa och miljön. Under året har bra rutiner arbetats fram för att hantera nedskräpningsärenden. 

I den ordinarie tillsynen kontrolleras nu även avfallshanteringen och målet för denna samordnade tillsyn följer 
därmed måltalen för miljösk-yddstillsynen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En ny medarbetare har börjat jobba med området och behöver få möjlighet till fortbildning. 

Under året kommer en inventering av renhållningsabonnemang hos verksamhetsutövare och privatpersoner att göras 
av UEAB. Vi kommer att inom ramen för årets tema, som är avfall, att vid våra tillsynsbesök stämma av om 
verksamhetsutövaren har ett godtagbart abonnemang. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 

• Handläggningstid 
(medelvärde) för slamdispenser 
från när ansökan är komplett till 
beslut. 

• Handläggningstid 
(medelvärde) för avfallsdispenser 
från komplett ansökan till beslut. 

Åtgärd/Insats 

1) Genomföra avfallstillsyn vid tillsynsbesök på miljöfarlig 
verksamhet vid minst 80 % av tillsynsbesöken. (Samordnad tillsyn) 

Utfall Målvärde 

1,5 veckor högst 6 veckor 

2 veckor högst 6 veckor 

Kommentar 

2.3. 7 Miljöenheten ska genom tillsyn driva arbetet med sanering av förorenade 
områden för att skapa en giftfri miljö. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Arbetet med förorenade områden framskrider mer stabilt i dagslägen men är ofta initierad på grund av planfrågor 
eller bygglov. Detta innebär att det är svårt for enheten själv att styra över vilka områden man ska jobba med. 

Checklistor har tagits fram. Interna informationsinsatser har genomförts. 

Åtgärder /insatser för utveckling 

Ett samarbete med Länsstyrelsen skulle kunna utvecklas för att i större utsträckning få deras stöd. 

Arbete med att ta fram handlingsplanen är påbörjat men har lagts på is med anledning av att Länsstyrelsen inte 
hunnit ta fram en uppdaterad lista över områden, vilken planen ska bygga på. 

Åtgärdlinsats Kommentar 

- Riktlinjer för arbetet med förorenade områden. Tidsplan: Klart 31 
augusti 

- Ta fram en checklista för provtagningsplan. Tidsplan: Klart 31 
augusti 

O Påbörja handläggning av ärenden utifrån EBH -listan . 

1
) Påbörja handläggning utöver prioritet i EBH-listan 

2.3.8 Avloppshandläggningen och tillsynen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska arbeta för att alla avlopp ska 
hålla en god rening ur hygieniska och miljömässiga aspekter. 

Arbete pågår/forväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Tillsynen av enskilda avlopp har kommit igång bra om än något fOrsenat med anledning av snön och k')' lan som 
kvarstod längre än beräknat i år. Förseningen innebär att några av de besök som planerades under våren har fått 
flyttas till hösten. Några av de in planerade besöken har även ställts in av fastighetsägaren med anledning av att de 
tänker komma in med en ansökan om tillstånd och ett tillsynsbesök därmed blir överflödigt. 

Dessa ärenden startades dock under 2017, för tillsynen som genomfOrs 2018, och nya tillsynsärenden inför 2019 

kommer att öppnas under hösten 2018 . 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inventeringsarbetet/tillsynen pågår och får utvärderas under 2018. 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Handläggningstid 
2 veckor 1,6 veckor högst 4 veckor 

(medelvärde) för tillstånd från 
komplett anmälan/ ansökan till 
beslut . 

• Antal tillstånd till enskilda 
19 st 85 st 

avlopp enligt tillsyns plan . 

• Antal öppnade 
4 st 100 st 

tillsynsärenden enligt 
tillsynsplan. 

Tillsynsärenden öppnas under hösten innan tillsynsåret. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

Samverkan med 7H·kommuner för att skapa samsyn kring 
prövning av enskilda avlopp . Delta i anordnade möten. 

~ Uppdatera provgropsprotokollet. Tidsplan: Klart 30 mars 

- Möte med entreprenörer. Tidsplan: Klart 30 november 

2.3.9 Enheten ska bevaka och följa upp miljötillståndet i kommunerna för att vid 
behov kunna vidta åtgärder så att alla relevanta miljömål uppfylls. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Provtagningsprogrammet för försurning och nedfall följs. Arbetet med rapport över miljötillståndet i kommunerna 
pågår, tidplanen har fått revideras med anledning av sjukskrivningar. Enligt planen ska den nu vara klar under 2018, 

dock har ansvaret för denna flyttats över till en annan handläggare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Resurser har omfördelats för att säkerställa att övervakningen kan skötas på ett tillbörligt sätt även vid 
sjukskrivningar och andra ledigheter. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Utföra provtagning 
4 st 15 st 

krondropp enligt 
provtagnings plan . 

• Utföra provtagning luft 
4 st 12 st 

enligt provtagningsplan . 

• Genomföra 
3 st 10 st 

försurningsuppföljning enligt 
provtagningsplan . 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Uppdatera provtagningsplan, vatten och luft. Tidsplan: Klart 28 
fe b. 

Bevaka verksamhet luftvårdsförbund & Vattenråd (Nissan, Ätran, 
Viskan). Genom att delta i deras möten . 

) Upprätta rapport över miljötillståndet i kommunerna . 
Delavstämning januari och mars. Tidsplan: Klart 31 maj 

Ta fram en rutin med kartor för krondroppsprovtagning i Arbete pågår men ska sammanställas och kartor tas fram. 

Humlered. Tidsplan: Klart30mars 
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2.3.10 Strandskyddshandläggningen och tillsynen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Bebyggelse ska främjas samtidigt som 
allmänheten tillförsäkras tillgång till strandmiljöer och goda livsvillkor för 
djur- och växtliv bevaras. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska ske 
på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

De målvärde som finns gällande tillsynen av strandsh.'Ydd speglar inte det reella behovet utan är satt utifrån 
tillgängliga resurser. De tillsynsärenden som är genomfårcia är styrda av klagomål och liknande inkommande 
ärenden men även av egeninitierad tillsyn. 

Omfårdelning av resurser har gjorts för att kunnat komma vidare med det startade tillsynsprojektet och de fårsta 
besluten är fattade. Det första stora ärendet är överklagat till Länsstyrelsen och vi håller på att analysera beslutet, för 
att därefter fortsätta att fatta beslut i de tillsynsärenden som är startade. 

Inströmningen av ärenden gällande ansökan om strandskyddsdispens har varit låg i början av året. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Handläggningstid 
5,5 veckor 4,5 veckor högst 8 veckor 

(medelvärde) för dispens från 
komplett ansökan till beslut i 
nämnd . 

• Handläggningstid 
4,4 veckor 2,4 veckor högst 6 veckor 

(medelvärde) för dispens från 
komplett ansökan till beslut på 
delegation . 

Åtgärd/Insats Kommentar 

Att under 2018 avsluta tillsynsprojekt Slumsvik. Delavstämning 
april 

- Samverka med 7H·kommunerna för att skapa samsyn kring Arbetet inom 7H med samverkan avseende strandskydden har inte 

strandskyddshandläggning och tillsyn. kommit igång ännu. 

Färdigställa rutin för strand skyddstillsyn. Tidsplan: Klart 28 Rutinen är i princip klar men ska läggas in i mallen för rutiner samt 

februari. därefter godkännas. 

- Färdigställa rutin för handläggning av strandskyddsdispenser. 
Tidsplan: Klart 31 maj . 

2.3.11 Livsmedelskontrollen ska säkerställa att konsumenterna får säker mat och 
inte blir vilseledda. Kontrollen ska verka för att förebygga och undanröja 
smittspridning. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

I år ligger tillsynen i fas med kontrollplanen och arbetet flyter på. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Rutiner och checklistor ska fortlöpande uppdateras, kompletteras och en inventering av eventuellt saknade rutiner 
ska göras under året. Funktionen har även börjat diskutera kalibrering av tillsynen för att säkerställa att 
verksamhetsutövarna bedöms på samma sätt oavsett vem som gör tillsyns besöket. 

Indikator/mätetal 

• Antal genomförda 
kontrollbesök enligt plan. 

Miljö, Uppföljning Tertial1 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Upprätta årsplan för kontrollbesök. Tidsplan : Klart 31 januari 

Arabisk text om livsmedelsverksamhet till hemsidan . Tidsplan : 
Klart 31 mars 

- Två aktiva informationsinsatser inom livsmedelsområdet. 
Tidsplan: Klart 31 december 

- Delta i nationell kontrollkonferens med SLV. Tidsplan: Klart JO 
juni 

- Informationsmaterial för nystartade livsmedelsverksamheter tas 
fram och granskas av minst fem verksamhetsutövare. Tidsplan: Klart 
31 augusti 

- Hemsidans innehåll revideras och granskas av minst fem 
verksamheter. Registrerade verksamhetsutövare upplever kommunens 
hemsideinformation om livsmedel som lättbegripligt och relevant. 
Tidsplan: Klart 31 augusti 

_) Enhetschef nås av positiv feedback från registrerade 
livsmedelsverksamheter minst en gång per tertial. 

- Alla nystartade livsmedelsverksamheter får relevant information Följs upp vid tertial J . 

om vilka regler som gäller dem 

2. 3. 12 Enhetens handläggning av animaliska biprodukter ska verka för att 
förhindra smittspridning och tillse en god fodersäkerhet. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Ärendena är i huvudsak händelsestyrda, men tillsyn sker även i samband med tillsynen på lantbruken. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inom ABP för livsmedel pågår ett projekt tillsammans med Jordbruksverket om tillsyn . 

Indikator/mätetal 

• Antalet tillsynsbesök, enligt 
kontrollplan 

Åtgärd/Insats 

Utfall 2017 

O st 

Delta i kompetensutveckling inom MVG (Miljösamverkan Västra 
Götaland) . 

~ Upprätta årsplan för kontrollbesök för 2018. Tidsplan: Klart 31 
januari. 

O Delta i ABP-samverkansgrupp med Jordbruksverket. Tidsplan: 
Klart 31 december 

Utfall 

15 st 

Kommentar 

Följs upp tert ial 3. 

Målvärde 

22 st 

2. 3.13 Enhetens tillsyn och handläggning av serveringstillstånd och folköls
försäljning ska verka för att försäljningen av alkohol och folköl sker på ett 
ansvarsfullt sätt för att begränsa alkoholens skadeverkningar. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

På grund av föräldraledighet har det inte gjorts några tillsynsbesök gällande folkölsförsäljning ännu, dock ligger 
tillsynen av serveringstillstånd i fas med kontroll- och tillsynsplanen. 

Åtgärder /insatser för utveckling 
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Kompetensutveckling kommer att ske för att säkerställa tvåsamhet även för folkölstillsyn en. Tillsynen av folköl 
kommer att ske samordnat med tillsyn för tobak och receptfria läkemedel. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Tillsynsbesök av 
37 11 45 st 

serveringstillstånd enligt 
tillsyns plan . 

• Snitthandläggningstid för 
2 veckor 2,3 veckor högst 3 veckor 

tillfälliga serveringstillstånd till 
slutet sällskap från komplett 
ansökan till beslut . 

• Snitthandläggningstid för 
O veckor O veckor högst 8 veckor 

stadigvarande serveringstillstånd 
till slutet sällskap från komplett 
ansökan till beslut . 

• Snitthandläggningstid för 
4, 7 veckor 6,1 veckor högst 8 veckor 

tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten från komplett 
ansökan till beslut. 

• Snitthandläggningstid för 
2,7 veckor 6,8 veckor högst 8 veckor 

stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten från komplett 
ansökan till beslut. 

• Snitthandläggningstid för 
1,8 veckor 1,5 veckor högst 3 veckor 

tillfalliga serveringstillstånd till 
slutet sällskap från komplett 
ansökan till beslut. 

- Antalet tillsynsbesök för 
O st 14 st 

folkölsförsäljning enligt 
kontroll plan. 

Tillsynen au folkölsförsäljning planeras till senare under året med anledning au fdräldraledighet. Följs upp uid tertial 2 och 3. 
Ingen ansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap har kommit in under tertialen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Delta i kompetensutveckling för ökad "tvåsamhet". 

~ Upprätta tidplan för tillsynsbesök under året. Tidsplan: Klart 31 
januari. 

,.... Delta i nätverksträffar. 

2.3.14 Tillsyn och handläggning av tobaksförsäljning ska verka för att försäljningen 
av tobak och tobaksvaror sker på ett ansvarsfullt sätt samt att 
exponeringen av tobaksrök minskas på skolor och livsmedelsföretag. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

På grund av föräldraledighet har det endast gjorts ett tillsynsbesök gällande tobaksförsäljning ännu. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutveckling kommer att ske för att säkerställa tvåsamhet även för tobakstillsyn en. Tillsynen av tobak 
kommer att ske samordnat med tillsyn för folköl och receptfria läkemedel. 

Indikator/mätetal 

• Antalet tillsynsbesök enligt 
kontrollplan 

Utfall 2017 

23 

Utfall Målvärde 

29 st 

Tobakstillsynen kommer att ske under tertial2 och 3 med anledning au att ansvarig handläggare nu är jöräldraledig. 

Åtgärd/Insats Kommentar 
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Åtgärdlinsats Kommentar 

- Delta i nätverksträffar. 

2.3.15 Tillsyn och handläggning av försäljningen av receptfria läkemedel ska verka 
för att försäljningen av receptfria läkemedel sker på ett ansvarsfullt sätt. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

På grund av föräldraledighet har det inte gjorts några tillsynsbesök gällande försäljning av receptfria läkemedel ännu. 

Åtgärder /insatser för utveckling 

Kompetensutveckling kommer att ske för att säkerställa tvåsamhet även för tillsyn av receptfria läkemedel. Tillsynen 
av receptfria läkemedel kommer att ske samordnat med tillsyn för tobak och folköl. 

Indikator/mätetal 

• Antalet tillsynsbesök enligt 
kontrollplan. 

Utfall 2017 

15 

Utfall Målvärde 

o 13 st 

Tillsynen av receptfria läkemedel kommer att ske under ter·tial2 och 3 med anledning av att ansvarig handläggare nu är 
jöräldraledig. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Upprätta tidplan för tillsyns besök. Tidsplan: Klart 28 februari. 

- Delta i nätverksträffar. Följs upp tertial 3. 

2.3.16 Förbättra samverkan och dialogen internt och externt i Ulricehamns och 
Tranemo kommun (utifrån samverkan mellan bolag och verksamheter). 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Fortsatt arbete för ökad samverkan med de båda kommunernas olika verksamheter. Samverkan fårväntas ge positiva 
effekter för alla parter då verksamheterna får information om tillsyn och olika tillståndsprocesser. Det aktiva 
deltagandet i dels detaljplaneprocesser samt i strategisk mark- och plangrupp gynnar också kommunerna respektive 
verksamheter. Detta då man i ett tidigt skede kan informera om vilka krav som gäller och framfårallt vad som behöver 
beaktas i de olika frågorna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerliga träffar tillsammans med fastighet, VA och andra i de respektive kommunerna genom fårs. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

O Samverka med växeln för ökad kundservice . Minst en gång per 
halvår. 

O Information i samband med Byggenhetens kundservice. 
Strandskydd och avlopp. 2 ggr på våren och 2 ggr på hösten . 

Lägga ut information på vår hemsida om hur man kan boka möten 
med miljöenhetens handläggare. Tidsplan: Klart 28 februari. 

- Årlig uppdatering av hemsid an. Följs upp tertial 3. 
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2.4 Kundenkät 

2.4.1 Företagens och privatpersoners omdöme av myndighetsutövningen inom 
miljöenheten ska bli bättre (utifrån information, tillgänglighet, 
bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet). Mäts via SKL:s 
undersökningar Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och Insikt. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

När det är fårre än sju svarande på mätetalet nöjdkundindex (NKI) redovisas inget index. 

Resultaten skiljer sig inte så mycket från föregående år. En djupare analys kan dock inte göras förrän alla resultat 
redovisats, vilket kommer att ske senare under maj. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inom ramen för den verksamhetsplan som gäller för 2018 fortsätter fokus på kunden genom ett flertal aktiviteter. 
Exempel är deltagande i öppet hus, fåretagsfrukostar samt att på ett mer aktivt sätt ta kundkonta1.1:er. Enheten 
arbetar aktivt med att fårbätt ra ärendeprocessen, att ta fram mallar för de vanligaste besluten samt att informera 
verksamhetsutövare inom båda kommunerna. En fördjupad genomgäng av vår samtalshantering kommer även att 
göras. 

Indikator/mätetal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Må lvärde 

- Ulricehamn: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel 
100% 100% 86 % 

fråga via e -post som får svar inom två arbetsdagar. (KKiK mått 1) 

- Tranemo: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga 
100% 100% 86 % 

via e-post som får svar inom två arbetsdagar. (KKiK mått 1) 

- Ulricehamn: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
83% 50% 51 % 

kommunen via telefon som får e tt direkt svar på en enkel fråga. (KKiK mått 
2) 

- Trane mo: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
50% 50% 51 % 

kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga . (KKiK mått 
2) 

- Ulricehamn: Hur stor andel av medborgarna som uppfattar att de får 
100% 100% 81 % 

ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen . 
(KKiK mått 3) 

- Tranemo: Hur stor andel av medborgarna som uppfattar att de får ett 
75% 67% 81 % 

gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. 
(KKiK mått 3) 

- Ulricehamn: NKI Miljö- och hälsoskydd (index totalt för företag, 
62 70 67 

privatpersoner, föreningar och enskild firma) 

- Tranemo: NKI Miljö- och hälsoskydd (index totalt för företag, 
60 67 

privatpersoner, föreningar och e nskild firma) 

.,.. Ulricehamn: N Kl Serveringstillstånd (index totalt för företag, 
76 

privatpersoner, föreningar, enskild firma) 

- Tranemo: N Kl Serveringstillstånd (index totalt för företag, 
76 

privatpersoner, föreningar och enskild firma) 

- Ulricehamn: NKI Livsmedelskontroll (index totalt för företag, 
79 79 75 

privatpersoner, föreningar och enskild firma) 

- Tranemo: NKI Livsmedelskontroll (index totalt för företag, 
85 75 

privatpersoner, föreningar och enskild firma) 

Åtgärd/Insats Kommentar 

Delta i minst två företagsfrukostar under året. 

- Genomföra intervjuer med 5 privatpersoner eller 
verksamhetsutövare som haft ett ärende hos oss för uppföljning och 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

utvärdering. Tidsplan: Klart 31 augusti. 

- Kommunicera tillsynsprojekt och förbättringsarbete ut mot kund t 
ex webb/fb/press-meddelande. Minst 4 ggr/år. 

O Aktiva kundkontakter för återkoppling, utvärdering, i form av 
minst 2 träffar med verksamhetsutövare per år. 
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3 Ekonomi 

3.1 Resultaträkning 

Resultaträkning enhet 

Resultaträkning 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Personalkostnader 

Material 

Tele, post, el och vatten 

Entreprenader och köp av 
tjänster 

Hyra, leasing och info 

Diverse kostnader 

Interna kostnader 

Resultat före internt köp 
8: sälj (end Väl) 

Resultat 

Arsbudget 

-4 379 

-414 

9 820 

126 

15 

150 

10 

506 

792 

6 627 

6 627 

3.2 Analys och prognos 

Analys 

Periodbudget 

-1 460 

-138 

3 188 

42 

5 

50 

169 

264 

2 123 

2 123 

Utfall 

-1 326 

-9 

3 111 

66 

42 

o 
149 

263 

2 298 

2 298 

Differens 

-134 

-129 

77 

-24 

2 

8 

20 

2 

-175 

-175 

Enheten har ett underskott på intäktssidan med anledning av att enheten ej erhållit de avgifter som finns 
budgeterade. Avseende vissa avgifter, exempelvis enskilda avlopp, finns det koppling till den naturliga 
säsongsvariationen för dessa ärenden. Årsdebitering har kommit i gång något men sker normalt senare under våren. 

Prognos (fylls inte i vid bokslut!) 

t kr 

Prognos helår/ Avvikelse mot budget o 

Kommentar till prognos 

Intäkterna prognostiseras hamna i balans i takt med att de årliga avgifterna faktureras. 

Åtgärder 

Överskottet för personalkostnaderna förväntas minskas då överanställning kommer att göras för att kompensera de 
resursbrister som uppstår med anledning av sjukskrivningar, föräldraledigheter och tjänstledigheter. 

Uppföljning av tidigare åtgärder 

Överanställning har gjorts och ytterligare rekrytering är på gång. 
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4 Heltid som norm 
Kvalitetstal Utfall 

Andel heltidsanställda 95% 

Analys 

Enheten har en medarbetare som omplacerats får ett antal år sedan och behöll då sin tidigare procentsats på 79.88 %. 
Medarbetaren har erbjudits heltid men funderar fortfarande. 

Åtgärder 
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5 Personal 

Kvalitetstal Budget 
Utfall Apr 

Utfall Apr Målvärde Kommentar 
2017 

\,; sjukfrånvaro i % av 13,7% 9,8% 9% 
ordinarie arbetstid ?. Arbetad tid omräknat 17,7 14,93 17,4 
till årsarbeten -· Antal medarbetare i 2 2 1,5 
genomsnitt med 
långtidssju k frånvaro 

Analys 

sjukfrånvaron på miljöenheten är hög och ligger över snittet om man jämför med sjukfrånvaron i Ulricehamns 
kommun, men har sjunkit avsevärt det senaste året. Den relativt höga sjukfrånvaron i arbetsgruppen beror till stor 
del på långtidssjukskrivningar. sjukskrivningstalet sjunker kontinuerligt och låg under årets forsta månader under 
målvärdet på 9 %, men korta sjukfrånvaron har dragit upp värdet utslaget på hela tertialen. 

Den korta sjukfrånvaron ligger högt under perioden, även i år. Anledningen till det är troligen säsongsbunden då det 
är relativt vanligt med fOrkylningar och dylikt under denna period. Det är dock viktigt att kontinuerligt bevaka denna 
då det skulle kunna vara varningssignaler för kommande långtidssjukskrivningar. 

Arbetad tid ligger nu strax under det som är budgeterat för perioden. 

Åtgärder 

Arbetsgivaren bedriver aktiva rehabiliteringsprocesser for anställda med långtidssjukskrivningar, detta for att skapa 
möjligheter för anställda att öka sin arbetstid i linje med sin anställning. Kontinuerlig dialog med sjukskrivna, 
upprättande av åtgärdsplaner samt samverkan tillsammans med personalspecialister är delar av detta arbete, samt 
kontakt med vårdgivare och försäkringskassa. 

Rehabiliteringsutredning görs även med de medarbetare som har sjukfrånvaro 4 eller fler gånger under en 12-
månaders period. 

Enhetschef arbetar vidare ah.1:ivt med personal genom bland annat kompetensutveckling, arbetsuppföljning och 
delaktighet för skapa en god arbetsmiljö. Enhetschef arbetar utefter upprättad rekryteringsprocess for att begränsa 
vakansgraden på enheten. 

En rekrytering är på gång under våren med ett tillträde under forsommaren/sommaren 2018. Detta for att 
kompensera for sjukskrivna samt tjänstlediga medarbetare. 

Uppföljning av tidigare åtgärder 

Arbetet fortsätter med täta uppfoljningar av deltids- och heltidssjukskriven personal, samt kontakter med 
Försäkringskassan, personalenheten och vårdgivare. 

Ett aktivt arbete pågår också med rekrytering. 
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6 Investeringar 

Avvikelse 
Budget 

Utfall Prognos 
Budgeter Beslutat projekt 2018 samt belopp 2018 2018 Plan/Projekt 2018 enligt KF ad plan ombudgetera r 2018 eniKF 

Analys 

--~~~~~~~--------------------------------------=2~0~(2~2) . 
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?Inköp 
Område Kvalitetstal Utfall Kommentar 

'Inköp Leverantörstrohet 97% 

Totalt inköp 101 535 kr 
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8 övrigt 
Inget övrigt att rapportera. 
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1 Väsentliga händelser 
I början av februari bytte vi ärendehanteringssystem ifrån miljö- och byggreda till vision som har föregåtts av mycket 
förberedande arbete med en ny diariestruktur som har arbetats fram samt kartläggning av ärendeprocessen. Dessa 
åtgärder kommer att innebära en enhetligare, effektivare och rättssäkrare ärendehantering med en ökad service för 
våra kunder. Det blir även lättare att ta fram statistik för alla de rapporteringar enheten ska göra till statliga 
myndigheter såsom t ex Boverket. 

Inriktning for rekrytering av handläggare har justerats med tanke på svårigheten på att få tag i erfarna handläggare, 
vi har anställt handläggare som inte har erfarenhet av handläggning inom plan- och byggområdet men har en grund 
från byggbranschen. Vilket medfor en stor del av internutbildning för de nya handläggarna och därmed tar tid från de 
erfarna handläggarna. Vi kan konstatera att det fortsatt är svårt att rekrytera handläggare med rätt kompetens. 

Vi har påbörjat en utbildning "Förenkla helt enkelt" i Tranemo kommun som genomförs i samarbete med SKL, detta 
ska utmynna i en handlingsplan för att få till en effektiv och bra service mot företagen i myndighetsutövningen. 

Arbete for framtagande av riktlinjer för bygglovskartor är i sitt slutskede och kommer att remitteras till Tranemo 
kommun innan beslut fattas av samverkansnämnden. 

Ett omfattande digitaliseringsarbete av alla befintliga gällande detaljplaner fortskrider enligt plan i Ulricehamn och är 
nu under granskning för kvalitet och tillgänglighet, detta arbete kommer även att komma gång i Tranemo efter 
sommaren. Projektet kommer möjliggöra en effektivare digital hantering av plandata med betydande förenkling av 
enklare bygglovskartor och på sikt en enklare mer lättillgänglig information till invånarna . 

En tillsynshandläggare har påbörjat sin tjänst i början av året, en byggnadsinspektör har anställts och påbörjar sin 
anställning i juni, fortsatt rekrytering pågår för bygglovshandläggare. 
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2 Uppföljning verksamhetsplan 

2.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

2.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

2. 3 Systematiskt kvalitetsarbete 

2.3.1 Enheten ska ha en väl dokumenterad, kvalitetssäkrad, effektiv, 
serviceinriktad, ändamålsenlig och rättssäker administration . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Utlämnande av handling och registrering av densamme sker inom målvärdet Ansökningar via e-tjänst når inte upp 
till målvärdet men har väsentligt forbättrats och beror till stor del på tydligare information på hemsidan samt med 
tydlig kommunikation med de som avser söka tillstånd. Avsluta äldre ärenden är av vikt för verksamheten, varfor 
enheten fortsätter med insatser att avsluta äldre ärenden och planeringen för detta sker över en treårs period. Nytt 
ärendehanteringssystem har tagits i drift och alla medarbetare har gått utbildning med en utökad utbildningsinsats 
for administrationen. En nämndmodul till ärendehanteringssystemet är beställd och planeras tas i drift till årsskiftet 
med testkörning under hösten, detta for att få till en effektiv och tidssparande nämndadministration. W ebbarkiv 
kommer att planeras for under 2 018 får att sedan ta det i bruk under 2019. 

Åtgärder/insatser ror utveckling 

Då tydliga rutiner upprättas, i samband med att processflödet kartläggs, kommer detta säkerställa en högre 
rättssäkerhet vid sidan av att effektivisera verksamheten. 

MittBygge marknadsfors i dagsläget på hemsidan och vid rådgivning vilket har bidragit till att fler kunder använder 
sig av denna portal. 

Fokus läggs på att instruera och lära upp nya medarbetare så att de får den grundkunskap de behöver för att kunna 
utöva yrket samt att de trivs på arbetsplatsen och därmed stannar kvar. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Utlämnande av handlingar , 
1,5 dagar 2 dagar högst 2 dagar 

arbetsdagar 

• Antalet dagar .för 
1,5 dagar 2 dagar högst 2 dagar 

registrering av inkomna 
handlingar, arbetsdagar 

Andele n ansökningar via e· 
12% 16% 20 % 

tjänst, % 

Åtgärd/Insats Kommentar 

Alla mallar för extern kommunikation ses över för ökad förståelse Arbete pågår, förväntas vara klart i juni. 

och service till kund. 

~ Plan för kontinuerlig uppföljning och revidering av rutiner/guider. 
Minst en gång per år . 

.O Skrivna rutiner ska finnas. Pågående under hela 2018. 

~ Nytt ärendehanteringssystem förbereds och införs februari 2018. 

O Uppföljning av bevakningar. Inga tillstånd ska förfalla. 
Delavstämning 

O Förståelse för hela ärendeprocessen genom internutbildning samt Fortlöpande internutbildning hålls . 

deltagande vid andra funktioner "gå med". 

l) Avslut av äldre pågående ärenden före 2011 (ÄPBL) med 1/3 per 
år fram till 2020. 
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Åtgärdlinsats Kommentar 

~ Säkerställa rutin för registrering av handlingar. Tidsplan: Klart i 
januari . 

O Marknadsföring av MittBygge , hänvisning till e -tjänst vid Tydligare information har lagts till på hemsidan. 

rådgivning och på tillgängliga kommunikationskanaler. 

- Webbpublicering av ritningar förbered under 2018 för införande Hanteras under hösten/vintern 

under 2019 för att öka servicen för kund. 

D Uppföljning av bevakningar . Inga tillstånd ska förfalla. Hanteras med delavstämningar under året. 

2.3.2 Effektiviteten och servicen i myndighetsutövningen inom bygg ska 
förbättras. Särskilt utifrån handläggningstider för förhandsbesked, bygglov, 
anmälan, marklov och rivningslov . 

• Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Det kan konstateras att målvärdena ej uppnåtts avseende snitthandläggningstiden för bygglov från inkommen 
ansökan till beslut och för snitthandläggningstiden från komplett ansökan till beslut. Förklaringar till detta går att 
finna i svårighet att resursmässigt få till rätt balans, där enheten har stor skillnad på erfarenhetsnivå med anledning 
av svårigheten att rekrytera personer med rätt kompetens och där enheten har flera medarbetare som har anställts 
utan kompetens och där det krävs stora resurser från hela enheten att höja kompetensnivå n. 

Att snitthandläggningstiden inte når upp till målvärdet har sin bakgrund i att Byggenheten är beroende av att begärda 
kompletteringar inkommer inom rimlig tid vilket inte alltid är fallet. Vid sidan av detta skall det också beaktas att 
kompletteringarna inte alltid heller är kompletta, fullständiga eller adeh'Vata varför också nya kompletteringar far 
göras vilket påverkar handläggningstiden, viket innebär att enheten själva inte styr över målvärdet för 
snitthandläggningstiden från inkommen ansökan till beslut_ 

Snitthandläggningstiden från komplett ansökan till beslut påverkas delvis av olika beslut där vi håller en hög 
servicenivå med kommuniceringar, och i de fall det är frågan om avslagsbeslut så kan vi fatta beslut efter granskning 
av ärendet i enlighet med gällande lagstiftning men väljer att ha en högre servicenivå och kommunicerar med 
sökanden där de kan välja att ändra ansökan eller bibehålla ansökan för beslut, i det senare fallet är ärendet komplett 
vid det tillfälle som ansökan kom in och påverkar maskinanläggningstiden negativt till följd av kommunicering med 
en hög senricenivå. Snitthandläggningstiden för tertial l har dock minskat i jämförelse med föregående tertial. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att enheten skall hamna i balans personalmässigt pågår aktivt rekryteringsprocess samt stöd till nyare 
medarbetare. Fortsatt arbete med bygglovsprocessen som stöd för nuvarande medarbetare men även för kommande 
rekryteringar för att på ett tydligt sätt få ett gemensamt arbetssätt. Fokus läggs på att instruera och lära upp nya 
medarbetare så att de far den grundkunskap de behöver för att kunna utöva yrket samt att de trivs på arbetsplatsen 
och därmed stannar har. Ett arbete pågår även för att göra det enklare för kunden att göra rätt för att på så sätt 
minska behovet av kompletteringar. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

• Snitthandläggningstid för ett 
19,6 veckor 18,9 veckor högst 13 veckor 

bygglov från ansökan till beslut. 
(nämnd), veckor 

• Snitthandläggningstid för ett 
14,9 veckor 15,3 veckor högst 1 O veckor 

bygglov från ansökan till beslut. 
(delegation), veckor 

• Snitthandläggningstid från 
4,95 veckor 4,1 veckor högst 3 veckor 

komplett bygglovsansökan till 
beslut, veckor 

Enligt 9 kap 27 § Plan- och bygglagen så ska ärenden om lov och förhandsbesked handläggas skyndsamt och beslut 
om lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till 
nämnden (komplett ansökan). Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, far tiden förlängas en gång 
med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna_ 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Handläggare utsedd för ärendet 
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Åtgärdlinsats Kommentar 

~ Upprätta rutin för hantering av bevakningar inom lov- och 
förhandsbesked. 

~ Skapa rutin för anteckning av vikt i berört ärende i 
ärendehanteringssystemet vid kommunikation. 

O En gemensam digital bygglovsprocess ska vara klar i Procydo och 
fastställa ett gemensamt arbetssätt som alla på enheten ska följa. 

() Genomgång/utbildning av den digitala bygglovsprocessen Pågår, förväntas vara klart i augusti. 

genomförs. 

O Ta fram checklistor för bygglovenbostadshus och slutbesked Checklista för slutbesked är klart. 

enbostadshus . Checklista för bygglov pågår. 

~ Ta fram checklistor för: Förhandsbesked och startbes ked. 

O Arbeta fram förslag till enkla kontrollplaner för olika åtgärder. Förväntas vara klart i juni. 

2.3.3 Rättssäkerheten i myndighetsutövningen inom bygg ska förbättras . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Andelen överklagande beslut som går vår väg i högre instans ligger över målvärdet, av totalt 7 ärenden har enheten 
fått rätt i 6 ärenden, i 1 av ärendena har vi fått rätt i sakfrågan men fel angående uttagen sanktionsavgift 

Åtgärder/insatser för utveclding 

Kontinuerligt bevaka de rättsfall som behandlas under året och göra analyser av dessa och samtidigt bedriva 
omvärldsbevakning av rättsfall från överinstans rörande andra kommuner. 

Indikator/mätetal 

• Andel överklagande beslut 
som nämnden har rätt i sakfrågan 
i högre instans, % 

Åtgärd/Insats 

Utfall 2017 

77% 

Korrekturläsning av beslut för nya medarbetare( 1 år) görs av 
kollega innan utskick. 

~ Korrekturläsning av komplicerade beslut görs av kollega innan 
utskick. 

Skapa rutiner för handläggning av anmälda förseelser för beslut. 

- Internkontroll ska genomföras årligen med ledning av yttranden 
från JO. 

O Uppbyggnad av kompetens kring lagar och regler, genom 
uppföljning av rättspraxis med hjälp av rättsdatabas, genomgångar av 
prejudicerade domar vid funktionsmöten. 

o stärka kompetensen hos enheten genom framtagande av rutiner 
och kompetensutbildning enligt plan från medarbetarsamtaL 

O Utbilda nämndens politiker minst 3 g gr per år, ut ifrån praxis och 
ny lagstiftning. 

Utfall Målvärde 

100% BO % 

Kommentar 

Korrekturläsning sker, rutin ej framtagen. 

Pågår, förväntas vara klart i juni. 

Sker löpande under året. 

Sker löpande under året, en utbildning har genomförts. 

2.3.4 Det som byggs ska ha tillstånd och den byggda miljön ska underhållas och 
skötas så att den är säker och hälsosam, tillgänglig och användbar för alla. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 
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199 ärenden är i dag pågående på enheten inom ramen för tillsyn, varav 11 ärenden har avslutats. Med en ny resurs 
som tillsynshandläggare har arbete påbörjats med en genomgång av de registrerade tillsynsärenden. Arbete pågår 
med att hantera ovårdade tomter och olovlig byggnation och hanteras med utgångspunkt att successivt avsluta äldre 
ärende i kombination med att hantera nya ärenden, viket är en arbetsinsats på uppskattningsvis cirka 3 år för en 
handläggare. Uppbyggnad av rutiner och arbetssätt för tillsyn pågår för att säkerställa trygghet i arbetsutforandet 
samt hanteras på ett rättssäkert sätt. 

Hantering av tillsynsärenden är också många gånger komplext och har en längre handläggningstid innan man 
kommer till ett beslut. Det skall också noteras att antalet registrerade tillsynsärenden i sig är en utveckling av 
verksamheten och dess rättssäkerhet då tillsynsärenden skapas där detta är befogat. 

Åtgärder/insatser rör utveckling 

Färdigställa arbetssätt för tillsynsarbete med mallar och rutiner samt arbeta fram forslag till tillsynsplan som skall 
fastställas och beslutas av nämnden. Utveckla tydligt arbetssätt mellan tillsynshandläggare och övriga funktioner for 
att säkerställa en trygghet i utförandet av tillsynsarbetet med involvering av rätt kompetenser samt att säkerställa ett 
rättssäkert utförande av arbetet. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall Målvärde 

- Antalet tillsynsärenden som 
181 st 199 st 

är pågående 

c-
Antalet tillsynsärenden som 

6 11 

avslutas per år 

Åtgärdlinsats Kommentar 

Skapa rutiner för handläggning av anmälda förseelser för beslut. Pågår, färdigt i maj 

O Ta fram rutin avseende arbetssätt för tillsynsarbeteL Pågår och förväntas vara klart i oktober. 

- Ta fram tillsynsplan. Hanteras under hösten, förväntas vara klart i oktober. 

2.3.5 Förbättra samverkan och dialogen internt i Ulricehamns och Tranemo 
kommun (utifrån planprocessen, samverkan mellan bolag och 
verksamheter). 

Arbete pågår/fOrväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Planering sker for ökad samverkan med de båda kommunernas olika verksamheter. Samverkan förväntas ge positiva 
effekter for alla parter då verksamheterna får information om bygglovsprocessen vilket ökar deras kunskap samt att 
de får information om vilka krav som ställs på inkomna handlingar for att kunna pröva en ansökan om lov. 

Det aktiva deltagandet i dels detaljplaneprocesser samt i strategisk mark- och plangrupp anses också gynna 
kommunernas respektive verksamheter. Detta då man i ett tidigt skede kan informera om vilka krav som gäller för lov 
och framförallt vad som behöver beaktas i de olika frågorna. 

Åtgärder /insatser för utveckling 

Kontinuerliga träffar tillsammans med fastighet i de respektive kommunerna genomfors kontinuerligt under året med 
ny kontaki:person i Tranemo. Planering hur strategiska mark- och planmöten ska fungera framöver är under 
utveckling med Tranemo där vi tar med strukturen hur vi har arbetat i Ulricehamn. 

Indikator/mätetal 

• Avstämningsmöten med 
fastighet i vardera kommun, ggr 
per år 

Åtgärdlinsats 

Utfall 2017 

~ Kontaktlista med redovisning av funktioner/kontaktpersoner inom 
kommunerna som enheten behöver ha kontakt med. 

O Skapa bättre samverkan med planenheten, kart· och 
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Utfall Målvärde 

Kommentar 

Arbete med riktlinjer för bygglovskartor är i sitt slutskede och 
kommer att skickas på remiss till Tranemo kommun. 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

mätfunktionen i Tranemo och Ulricehamn. 

O Avstämningsmöten med fastighet Ulricehamn och Tranemo. Förändring med ny kontaktperson i T ra nemo. 

O Aktivt deltagande i kommunernas arbete med detaljplaner, Pågående arbete, översikt över arbetssätt pågår. 

översiktsplaner och annan övergripande planering (SMP mm). 
Löpande. 

2.4 Kundenkät 

2.4. 1 Företagarnas och medborgarnas omdöme av myndighetsutövningen inom 
bygg ska bli bättre (utifrån information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet). Mäts via SKL:s undersökningar 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och Insikt. 

Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Resultaten får nöjdkundindex (NKI) har för Tranemo sjunkit med 3% och för Ulricehamn med u% gentemot 2016. 

En djupare analys kan dock inte göras förrän alla resultat redovisats, vilket kommer att successivt ske framöver. Vad 
som övergripande kan konstateras är byggenheten hade stora problem under våren med långa handläggningstider 
och svårigheter att komma i kontakt med handläggare med anledning av att flera handläggare hade slutat sin 
anställning och stor svårighet att rekrytera nya handläggare. Under en period fanns enbart två handläggare med 
erfarenhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheten strävar alltid mot att ha en hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i verksamhetsplanen prioriterats 
och får den verksamhetsplan som gäller får 2018 fortsätter fokus på kunden genom ett flertal aktiviteter. Exempel på 
åtgärder är att fortsätta med öppet hus, delta i fåretagsfrukostar samt att på ett mer aktivt sätt se över hantering av 
kundkontakter med bokningsbar telefon och mötestider. En tydligare kommunikation till kunder avseende var i 
processen deras ärende befinner sig är ett annat utvecklingsområde som enheten arbetar med. Hemsidan uppdateras 
även med tydligare information om vår service i handläggning och tydlig redovisning hur vår process fungerar samt 
utveckling och delning av information för privatpersoner och verksamheter. 

Indikator/mätetal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Målvärde 

- Ulricehamn: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel 
83% 83% 86 % 

fråga via e·post som får svar inom två arbetsdagar . (KKiK mått 1) 

- Tranemo: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga 
100% 83% 86 % 

via e-post som får svar inom två arbetsdagar. (KKiK mått 1) 

- Ulricehamn: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
0% 50% 51 % 

kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. (KKiK mått 
2) 

- Tranemo: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
17% 33% 51 % 

kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga . (KKiK mått 
2) 

- Ulricehamn: Hur stor andel av medborgarna som uppfattar att de får 
O% 67% 81 % 

ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. 
(KKiK mått 3) 

- Tranemo: Hur stor andel av medborgarna som uppfattar att de får ett 
100% 50% 81 % 

gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. 
(KKiK mått 3) 

- Ulricehamn: Bygglov Insikt (NKI index totalt för företag, 
53 42 62 

privatpersoner, föreningar och enskild firma) 

- Tranemo: Bygglov Insikt (NKI index totalt för företag, privatpersoner, 
47 44 62 

föreningar och enskild firma) 

- Företagsträff ar, minst antal/år 
2 

- Deltagande vid näringslivsträffar, minst antal/år 
4 
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Indikator/mätetal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Målvärde 

- Hemsidan uppdateras årligen, minst antal/år 

Företagsträffar, näringslivsträffar och hemsidan rapporteras vid tertia/3. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Skapa lättillgänglig information i form av exempelritningar och 
skrifter som finns som länkar på hemsidan och som kan skicka ut vid 
behov. 

~ Genomför utbildning internt av MittBygge för säkrare guidning till 
sökanden. 

~ Arbeta fram plan för information till bygga bo bilagor och annat i Annonserat vid ett tillfälle i bygga bo bilaga . 

sn och UT. 

O Utvärdera resultat från undersökning KKIK med 
förbättringsåtgärder inför kommande VP. 

O Utveckla hemsidan med en illustration för hur man söker lov för Framtagning pågår och förväntas vara klart under juni. 

ett uterum. 

O Förbättrad kommunikation och stärka bemötandet genom Pågående arbete där ärenden i Mittbygge är prioriterat för att sedan 

kontinuerlig uppdatering av "mitt ärende" i MittBygge eller via e-post. hantera övriga ärenden. 

säkerställ kommunicering vid : 1. bekräftelse av mottagen ansökan , 2. 
påbörjad granskning och utsedd handläggare , 3. skickat för 
remissyttrande. 4. föreläggande om komplettering, 5. ärende är 
komplett för handläggning, 6.beslut och 7. laga kraft. 

~ Hemsidan ska uppdateras med en illustration av en förenklad 
bygglovsprocess för att öka servicen mot kund. Tidsplan: Klart i 
februari. 

r\ Utred och ta fram statistik för hur många telefonsamtal vi får statistik för besökare tas fram kontinuerligt. strategi för telefon tas 

under telefontider samt hur många besökare vi har på öppet hus för fram . 

att arbeta fram strategi för bästa bemötande och bäst effektivitet 
med resurser. 

- Utvärdera resultat från undersökning NKI med 
förbättringsåtgärder inför kommande VP. 

- Undersök behov av att utbilda/informera mäklare inom PBL · 
området för ökad service . 

- Utbildning av personal i bemötande. 

- Omvärldsbevakning av framgångsrika byggkontor på 
kommunikation. 

- Att kunna boka möten digitalt/via hemsidan utreds, ta kontakt 
med kommuner som har detta. 

- Utveckla och uppdatera hemsidan, genomför delade ingångar för 
privatpersoner och för verksamhetsutövare för att ge tydligare 
information. 

- Företagsträffar "bygglovsträff för företag" genomförs efter behov 
med fokus på utbildning och erfarenhetsutbyte med inriktning mot 
byggföretag eller liknande . 

- Intervjuer genomförs med 5 privatpersoner som precis haft en 
bygglovsprocess hos oss som ett led i vårt förbättringsarbete . Löpande 

O Deltagande vid näringslivsträffar, exempelvis frukostmöten. 
Löpande 

C. Telefontider och Öppet hus fortskrider med telefontider Pågående aktiviteter, sker löpande under året. 

3dgr/vecka mellan . 09:30·11 :30 samt öppet hus varannan vecka i 
vardera kommun mellan 16:00-18:00. Tider kan komma att förändras 
under året. Löpande 

O Nyheter från enheten kommuniceras på hemsidan och/eller Nyheter har kommunicerats vid 3 tillfällen . 

sociala medier vid minst 4 tillfällen under året. Löpande 

C Samverkan med växeln i Tranemo och Ulricehamn med möten, 
2ggr l år. Löpande 

O E-post från kund besvaras inom två arbetsdagar. 
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3 Ekonomi 

3.1 Resultaträkning 

Resultaträkning enhet 

Resultaträkning 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Personalkostnader 

Material 

Tele, post, el och vatten 

Entreprenader och köp av 
tjänster 

Hyra, leasing och info 

Diverse kostnader 

Interna kostnader 

Resultat före internt köp 
& sälj (end Väl) 

Resultat 

Årsbudget 

-4150 

-200 

9 172 

132 

8 

406 

130 

410 

911 

6 819 

6 819 

3.2 Analys och prognos 

Analys 

Periodbudget 

-1 384 

-67 

2 966 

44 

135 

43 

137 

304 

2 182 

2 182 

Utfall 

-972 

11 

2 896 

101 

58 

14 

135 

320 

2 565 

2 565 

Differens 

-412 

-78 

71 

-57 

77 

29 

2 

-16 

-383 

-383 

Byggenheten har ett underskott på intäktssidan med anledning av att enheten ej erhållit de avgifter som finns 
budgeterade vilket har koppling till den normala säsongsvariationen för dessa ärenden som normalt ligger lägre 
under vintermånaderna. Arets vinter har tätt större påverkan avseende externa intäkter än åren 2016 och 2017 då 
dessa var tämligen milda vintrar, vilket har stor påverkan för viljan att starta projekt. Intäkterna for april månad är 
större i jämforelse med januari, februari och mars. Underskott på material avseende inköp av möbler som har 
bokförts i år men var planerat att bokföras under förra året. Personalkostnaderna ligger nästan i balans med ett litet 
överskott med anledning av frånvaro med vård av barn samt en långtidssjukskrivning. 

Prognos (fylls inte i vid bokslut!) 

t kr 

Prognos helår/ Avvikelse mot budget o 

Kommentar till prognos 

Prognosen för helåret beräknas att ligga i balans mot budget. 

Åtgärder 

Enhetschef gör regelbundna uppfåljningar analyser av budgetutfall för att bevaka att budgeten hålls i balans inom 
given ram. 

Uppföljning av tidigare åtgärder 

Regelbundna uppföljningar genomförs av kontinuerligt av enhetschef. Dialog och samverkan sker regelbundet med 
ansvarig ekonom för att säkerställa att budgeten är i balans. 

Bygg, Uppföljning Tertial1 1 0(15) 

·'itW~ 



4 Heltid som norm 
Kvalitetstal Utfall 

Andel heltidsanställda 100 % 

Analys 

De tjänster som finns på byggenheten är heltidsanställningar. 

Åtgärder 
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5 Personal 

Kvalitetstal Budget 
Utfall Apr 

Utfall Apr Målvärde Kommentar 
2017 '\. . sjukfrånvaro i% av 7,9 % 7% 5,5% 

ordinarie arbetstid /. Arbetad tid omräknat 15,3 10,25 14,8 
till årsarbeten -· Antal medarbetare i 1 1 1 
genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 

Analys 

Den rapporterade sjukfrånvaron är 7 %, vilket ligger över målvärdet men en återhämtning har skett från utfallet i 
februari som låg på 10,8 %. Nivån på sjukfrånvaron beror till största del på att en medarbetare är långtidssjukskriven. 

Arbetad tid ligger lägre än vad som är budgeterat och det beror i huvudsak på högre sjukfrånvaro än normalt, stort 
uttag fcir vård av barn samt en långtidssjukskrivning. 

Åtgärder 

Arbetsgivaren bedriver ett förebyggande arbete för anställda med en beredskap för långtidssjukskrivningar, detta för 
att skapa goda möjligheter för att motverka sjukskrivningar. Kontinuerlig dialog med medarbetarna, upprättande av 
åtgärdsplaner samt samverkan tillsammans med personalspecialister är delar av detta arbete. 

Enhetschef arbetar vidare aktivt med personal genom bland annat kompetensutveckling, arbetsuppfciljning och 
delaktighet för skapa en god arbetsmiljö. Enhetschef arbetar utefter upprättad rekryteringsprocess fcir att begränsa 
vakansgraden på enheten. Det är tydligt att ha liten i verksamheten och att arbetsmiljö stärks i takt med att personal 
rekryteras på vakanta tjänster. 

Fortsatt personalfcirstärkningar på handläggarsidan fortskrider, åtgärden genomfors med anledning av konstaterat 
resursbehov och för att minska enhetens sårbarhet. 

Uppföljning av tidigare åtgärder 

Ytterligare förstärkning har skett där en tillsynshandläggare påbörjade sin anställning i januari, en 
byggnadsinspektör är anställd och påbörjar sin anställning i juni. Fortsatt rekrytering av en handläggare fortskrider. 
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6 Investeringar 

Budgeter 
Beslutat projekt 2018 samt 

Budget 
Utfall Avvikelse 

Plan/Projekt 2018 enligt KF ad plan belopp Prognos 
enl KF 

ombudgeterar 
2018 

2018 2018 

Ombudgeterat från tidigare år 823 
7601 O Ärendehanteringssystemför 

823 14 809 623 
MSB 

Analys 

Totalt har 1000 tkr avsatts för ett nytt ärendehanteringssystem. 177 tkr gick åt under 2017. Under 2018 beräknas 
623 tkr gå åt. 
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?Inköp 
Område Kvalitetstal Utfall Kommentar 

Inköp Leverantörstrohet 75,6% 

Totalt inköp 202 612 kr 

Byggenheten arbetar med att höja leverantörstroheten. Enheten ser ett behov av att säkerställa att upprättade avtal 
registreras i kommunens avtalssystem. Enheten måste således arbeta får ett bättre utfall och följa upp ordningen på 
avtal och avropa tecknade avtal. Nya upphandlade och tecknade ramavtal kommer även att leda till ökad 
leverantörstrohet. 
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8 Övrigt 
Inget övrigt att rapportera. 

----~~~~--------------------------------~15~(15)5) ~ 
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