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Uppföljning av verksamhet – April 2018
Ekonomi: Redovisas separat när prognoser göres.
Tiden för att handlägga ett bygglov.
Mål: Mäts löpande över året och målsättningen är att snittiden ska vara
mindre än åtta veckor.
De senaste 12 månadernas ärende har en genomsnittlig handläggningstid på
cirka 3 (17 dagar) veckor.
Kommentar: Vi ligger bättre än målet.
Antal tillsynsbesök bygg.
Mål: Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken.
Under 2018 har 26 inspektioner utförts.
Kommentar: Ligger något efter.
Tiden för handläggning av icke bygglovspliktiga BAB-ärenden
(Bostadsanpassningsbidrag).
Mål: Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till dess att beslut
om åtgärd är taget. Den genomsnittliga tiden ska inte uppgå till mer än
två veckor.
Under året har handläggningstiden varit i snitt 2 dagar.
Kommentar: små ärenden och snabba beslut.
Tillsynsarbetet med enskilda avlopp
Mål: Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att 150
fastigheters avlopp skall åtgärdas under loppet av ett år.
Hitintills har vi skickat ut och förberett för kontroll och åtgärd av 21
fastigheter som kommer att betas av under hösten.
Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet.
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Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 150 stycken.
Under 2018 har 74 inspektioner utförts.
Kommentar: Ligger i fas med planen.
Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet.
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 80 stycken.
Under 2018 har 20 inspektioner utförts.
Kommentar: Här ligger vi tydligt efter. Troligen som följd av att en
inspektör fått sluta.
Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet.
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken.
Under 2018 har 14 inspektioner utförts.
Kommentar: Även på detta område ligger vi efter

Med vänlig hälsning
Miljö- och byggmyndigheten
Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
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