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MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Miljö- och byggnadsnämndens budget 2019 och VEP
2020-2021.
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: KENNETH KALLIN
SEKTORSCHEF: HÅKAN BERGKNUT

Verksamhetsbeskrivning
Nämndens uppdrag är att idka tillsyn och utge tillstånd enligt miljöbalken, livsmedelslagen,
tobakslagen samt plan- och bygglagen.
Vår uppgift inom detta område är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att den
miljölagstiftning vi har i Sverige följs. Detta sker främst genom vårt tillsynsarbete. Tillsynen gör att
miljön i kommunen blir bättre med mindre utsläpp, renare vatten mm som följd. Därmed skapas en
bra livsmiljö för alla.
Vi har också tillsyn enligt plan- och bygglagen. Denna tillsyn gör att människors boendemiljö blir
bättre genom att en högre lagefterlevnad åstadkommes. Även grannkonflikter kan minskas genom
tillsynsarbetet.
Nämnden ansvarar även för handläggning av ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag
beviljas enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Med bidraget skapas möjligheten att bo kvar i
eget boende även om funktionshinder uppstår.

Styrkort för nämndens mål 2019
God livsmiljö och boende för alla

Fullmäktigemål Nämndsmål

Aktiviteter

Kommentar

Målsättningen är att
tillsynsarbetet med
enskilda avlopp ska
leda till att 150
fastigheters avlopp
skall åtgärdas under
loppet av ett år.

Informationsi
nsatser,
arkivgenomgå
ng och
tillsynbesök

Kontinuerlig uppföljning
av antalet.

Målsättningen är att 150 st
inspektioner inom
livsmedelsområdet ska
genomföras årligen.

Inspektioner
enligt
livsmedelslag
en.

Kontinuerlig uppföljning
av antalet.

Målsättningen är att
80 st inspektioner
inom miljö-området
ska genomföras
årligen.

Inspektioner enligt
miljöbalken

Kontinuerlig uppföljning
av antalet.
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Målsättningen är att
55 st inspektioner
inom hälsoskyddsområdet ska
genomföras årligen.

Inspektioner enligt
miljöbalken, lagen
om receptfria
läkemedel,
tobakslagen samt
lagen om rökfria
miljöer

Kontinuerlig uppföljning
av antalet.

Målsättningen är att 100 st
tillsynsbesök enligt PBL ska
genomföras årligen.

Tillsynsbesök enligt
PBL

Kontinuerlig
uppföljning av
antalet.

Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål Nämndsmål

Aktiviteter

Kommentar

Tiden för att handlägga ett
bygglov skall uppgå till
mindre än 8 veckor.

Handläggning av
inkomna bygglov.

Tiden för att handlägga ett
icke bygglovspliktigt BAB
(bostadsanpassningsbidrag
)-ärende skall understiga 2
veckor.

Handläggning av
inkomna BABärenden.

Mätning av
handläggningstiden
från komplett
ärende. Resultatet är
den genomsnittliga
tiden mätt löpande
ett år bakåt i tiden.
Mätning av
handläggningstiden
från komplett
ärende. Resultatet är
den genomsnittliga
tiden mätt löpande
ett år bakåt i tiden.

Verksamhetsförändringar
De besparingar som genomförs under verksamhetsåret innebär i förlängningen att Miljö- och
byggmyndigheten kommer att behöva kompensera de minskade resurserna och planerar därför att
höja timavgiften till 995 kr under 2019.

Driftsbudget
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tkr
Intäkter
Kostnader
Driftsnetto

Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Fysisk och teknisk planering och
bostadsförbättring
Miljö- och hälsoskydd,
myndighetsutövning
Äldreomsorg
I nsatser till personer med
funktionsnedsättning ( Ej LSS/ SFB)

Summa tkr

Bokslut
2017
4 933
-12 507
-7 574

Budget
2018
4 080
-10 624
-6 544

Budget
2019
4 190
-10 469
-6 279

VEP
2020
4 253
-10 373
-6 120

Bokslut
2017
-554

Budget
2018
-469

Budget
2019
-352

VEP
2020
-288

VEP
2021
-280

-1 246

-1 959

-1 347

-1 371

-1 336

-2 840

-2 504

-2 944

-2 870

-2 797

-2 000

-1 611

-1 636

-1 591

-1 551

-933
-7 574

0
-6 543

0
-6 279

0
-6 120

0
-5 964

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

VEP
2021
4 308
-10 272
-5 964

