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TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSMYNDIGHETEN
Miljö-Bygg-Vattenenheten

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Uppföljning av verksamhet 2020
Uppföljning av verksamhet – mars 2020
Bygglovshandläggning
Mål 2020: Mäts löpande över året och målsättningen är att den genomsnittliga
handläggningstiden för bygglov ska vara mindre än åtta veckor. Den genomsnittliga tiden
för anmälningar ska vara lägre än 4 veckor. Tiden mäts från det att ärendet är komplett.
Det lagstadgade kravet på bygglov är 10 veckor och för anmälningar 4 veckor.
Uppföljning 2020-03-30
Antal
Antal
Antal
Antal

ansökta/registrerade bygglov och anmälningar: 99 st
beslutade bygglov: 49 st
avslutade bygglovsärenden: 8 st
öppna ärenden: 91 st

Genomsnittlig handläggningstid: 12,39 dagar. (hela 2020 10,92 kalenderdagar)
Kommentar: Vi har nu många inkommande ärenden och mycket frågor från allmänheten.
Kombinerat med hög sjukskrivningsgrad och vab (vab beror på Coronapandemin,
sjukskrivning på andra orsaker) ger detta en längre handläggningstid och sämre
tillgänglighet för allmänheten. Det är dock fortfarande en god marginal till det lagstadgade
kravet på 10 veckors handläggningstid.

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.
Uppföljning 2020
Nya ärenden sen förra nämnden: 20 st
Beviljade beslut fram till 2020-03-24: 14 st
Uppskattat belopp: kr
Fakturerat belopp: 60 641 kr

Miljöskyddstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 80 st inspektioner.
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Uppföljning 2020
Antal genomförda inspektioner: 14 st

Kommentar: Ligger i fas 2020.

Enskilda avlopp
Mål 2020: Antal inventeringsinspektioner 115 st. Antal färdigbehandlade tillstånd 150 st.
Handläggningstid på tillståndsärenden från dess en komplett ansökan föreligger maximalt
12 veckor.
Uppföljning
Antal inventeringsinspektioner: 7 st
Antal färdigbehandlade ansökningar: 9 st tillstånd har givits
Genomsnittlig handläggningstid: 5 dagar (efter att fullständig komplettering inkommit)
Kommentar: Det finns för närvarande 10 aktiva ansökningsärenden där kompletteringar
inväntas.

Livsmedelstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 150 st.
Uppföljning 2020
Antal inspektioner: 21 st
Kommentar: Ligger i fas 2020.

Hälsoskyddstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 55 st.
Uppföljning 2020
Antal inspektioner: 9 st
Kommentar: Ligger i fas 2020.
Gunilla D Skog
Tf. miljö- och byggchef

