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Uppföljning av verksamhet och ekonomi november 2017
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 (22 dagar) veckor.
Kommentar: Vi ligger bättre än målet.
Antal tillsynsbesök bygg.
Mål: Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken.
Under 2017 har 88 inspektioner utförts.
Kommentar: Vi ligger på målet.
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.
På grund av det rådande läget med konsulter inne så är det svårt att få
fram tillförlitlig statistik. Den statistik som finns tillgänglig i har
visar på en handläggningstid på cirka 13 dagar.
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 174
fastigheter som kommer att betas av under hösten.
Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet.

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se

Sida

1 (3)

Datum

2017-11-07

Diarienummer

2017/0002-801

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 150 stycken.
Under 2017 har 153 inspektioner utförts.
Kommentar: Vi ligger bättre än målet.
Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet.
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 80 stycken.
Under 2017 har 79 inspektioner utförts.
Kommentar: Vi ligger bättre än målet.
Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet.
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken.
Under 2016 har 39 inspektioner utförts.
Kommentar: Ligger strax efter, men målet nås troligen.
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