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BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH  
MILJÖNÄMND 

 
 

Ordförande:  Peter Edling (l) 

Vice ordförande: Per-Anders Andersson (s) 

 

 

 

 

 

 

Från och med den 1 januari 2018 har det bildats en 

gemensam nämnd och förvaltning tillsammans med 

Ånge kommun varvid den gemensamma nämnden 

ansvarar för båda kommunerna.  

 

Nämnden ansvarar för frågor inom bygg- och 

miljöområdet, vissa trafikfrågor, ärenden om 

bostadsanpassning, energirådgivning med mera. En 

mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och 

förordningar. 

 

Årets händelser 
 

Nämnden har sammanträtt fyra gånger varvid bland 

annat nytt reglemente, ny delegationsordning samt nya 

taxor behandlats. 

 

För att hantera efterarbetet från sammanslagningen med 

Ånge kommun har nämnden valt att för året prioritera 

organisationsutveckling samt den pågående 

digitaliseringen och därmed nedprioritera planerad 

tillsyn. 

 

Med anledning av den rådande arbetsanhopningen har 

också nämnden bejakat rekrytering i förtid för 

kommande pensionsavgång vilket genomfördes under 

tredje kvartalet. 

 

 

 

Budgetutfall 
 

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 

 

 

 

 

 

 
 
 
Verksamhetsmått  
 

 2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Antal sammanträden 5 6 7 6 4 

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd 262 354 338 928 670 

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg 425 498 513 613 507 

  

 

Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden 

under mandatperioden är följande: 

 

Socialdemokraterna 5 

Centerpartiet 2 

Vår Framtid 1 

Liberalerna 1 

Moderaterna 1 

Antal ledamöter 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot

2017 2018-08-31 2018 2018 budget

Kostnader 173             205              407             351             56                 

Intäkter -                 147 -             224 -            190 -            34 -                

Nettokostnad 173          58              183          161          22               
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Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning  
 

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 

Chef:  Tomas Jonsson 

 
 

Inom förvaltningen handläggs Bräcke och Ånge 

kommuners myndighetsuppgifter inom plan- och 

bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagstiftningens 

områden. Vidare ansvarar förvaltningen för 

handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt energi- 

och klimatrådgivning för båda kommunerna. 

 

Årets händelser 
 

Förvaltningen skapades den 1 januari 2018 genom ett 

samarbete med Ånge kommun. Personalen sitter delat i 

de två samverkande kommunerna. 

 

Under året har stor energi lagts på att implementera 

systemstöd och därigenom underlätta arbetet för den 

geografiskt delade förvaltningen. 

 

En relativt stor personalomsättning har skett vilket har 

medfört en temporär kapacitetsnedgång. 

 

 

 

 
Budgetutfall 
 

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 

 

 
 

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 

 

 
 

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,7 miljoner 

kronor. Överskotten beror främst på lägre utbetalningar 

för verksamheten bostadsanpassning och 

personalvakanser. Intäkterna förväntas bli lägre än 

budgeterat.  

 

 

  

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot

2017 2018-08-31 2018 2018 budget

Kostnader 6 042          7 193           12 058        11 274        784               

Intäkter 1 996 -         4 334 -          7 461 -         7 378 -         83 -                

Nettokostnad 4 046       2 859         4 597       3 896       701            

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot

2017 2018-08-31 2018 2018 budget

Verksamhetsadministration -                 1 285 -          2 100 -         2 208 -         108               

Miljö- och hälsoskydd 2 413          1 992           3 201          2 948          253               

Planering och bygglov 325             1 324           1 354          1 810          456 -              

Gator och vägar 4                 2                  -                 8                 8 -                  

Energirådgivning 44 -               208             27 -              235               

Bostadsanpassningsbidrag 1 304          870              1 934          1 365          569               

Totalt 4 046       2 859         4 597       3 896       701            
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Måluppfyllelse 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

Avdelningen ska utöva en kvalitativ och samordnad planläggning, tillsyn, kontroll- samt informationsverksamhet 

inom ansvarsområdet bygg och miljö vilket leder till en god service och rättssäkerhet gentemot målgruppen. 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 

Bygglovsärenden som beslutas på delegation ska 

i genomsnitt ha en handläggningstid på högst 5 

veckor från det att ansökan är komplett.  

Tid från besked om komplett 

ansökan till beslut.  

Intern uppföljning. 

Följs upp på helår.  

 

Indikatorer: 

 2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Genomsnittlig handläggningstid för 

bygglovsärenden.  
5 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor  

 

Aktiviteter: 

 Implementering av IT-system. 

 Pågående 

 Effektivisering av arbetsmetoder.  

 Ej genomfört. 

 Säkerställa bemanning under semesterperioder. 

 Genomfört 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 

Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt 

beslutade verksamhets – och kontrollplaner för 

nämnden.  

Antal genomförda kontroller 

mot planerade kontroller. 

Intern uppföljning. 

Följs upp på helår. 

 

Indikatorer: 

 2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Andel genomförda 

livsmedelskontroller. 
 100 % 75 % 90 %  

Andel genomförda miljö- och 

hälsoskyddskontroller. 
 65 % 52 % 75 %  

 

Aktiviteter:  

 Skapande av långsiktig plan. 

 Flyttas fram till 2019. 

 Implementering av IT-stöd. 

 Pågående 

 Prioritering avseende planerad tillsyn. 

 Ej genomförbart under 2018. 
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Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av HME-enkäten.  Följs upp på helår. 

 

Indikatorer: 

 2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

98 % 97 % 87 % 98 %  

 

Aktiviteter:  

 Förbättra delaktigheten genom APT och gemensam planering.  

 APT genomfört enligt plan. 

 Förbättra informationsspridningen.  

 Kontinuerlig informationsspridning samt veckobrev. 

 Framtagande av befattningsbeskrivningar.  

 Ej klart. 

 Skapande av långsiktiga utvecklingsplaner.  

 Ej klart, omsättning av personal har påverkat. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till minst 75 %. 

Delfråga i HME-enkäten. 

Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

Följs upp på helår.  

 

Indikatorer: 

 2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig. 

   

17 % 

 

67 % 

 

 

 

 

Inriktningsmål 

Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart 

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer troligen att 

uppnås.  

 

Indikatorer: 

 2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Avvikelse mot budget (tkr). +1 803 +59 -575 +412 +723 
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Aktiviteter:  

 Månatlig uppföljning.  

 Genomfört och delgivet på nämndsammanträden. 

 Årlig revidering avseende besparingspotential.  

 Inför budget 2019. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 

Kostnadstäckningsgraden för taxe- och avgifts-

finansierad verksamhet ska öka.  

Intern uppföljning.  Målet kommer troligen inte att 

uppnås.   

 

Indikatorer: 

 2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Kostnadstäckningsgrad 34 % 38 % 48 % 50 % 35 % 

 

Kommentar: För 2018 väntas kostnadstäckningsgraden nedgå med anledning av organisationsarbete efter 

sammanslagningen, vilket tar tid från tillsyn. Vidare är händelsestyrda intäkter såsom lovansökningar av sådan karaktär 

(mindre objekt) att de inbringar lägre inkomster.  

Aktiviteter:  

 Uppföljning av verksamhetsplanen avseende planerade/utförda tillsyner.  

 Planerad tillsyn har under året blivit nedprioriterad. 

 Uppföljning av faktureringar för utförda kontroller.  

 Pågående arbete. 

 Överse arbetsmetoder. 

 Pågående arbete. 

 Årlig revidering av taxor.  

 Genomfört 

 

Framtid 
 

Förvaltningen siktar på att fullfölja den pågående 

digitaliseringen och kommer från årsskiftet ha ett digitalt 

flöde. Detta påverkar i sin tur möjligheterna till att skapa 

e-tjänster under kommande år. 

 

Förvaltningen kommer under den närmaste femårs-

perioden omsätta personal varvid rekryteringar och 

kompetensuppbyggnad är av vikt.  

Kvalitet 
 

Ett omfattande arbete pågår med att skapa och 

dokumentera rutiner och styrdokument för den 

gemensamma förvaltningen. Planer, checklistor och 

mallar är arbetsområden som kommer att utvecklas 

under hösten. 
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Verksamhetsmått 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018-08-31 

Byggenheten      

Antal byggärenden 152 188 232 202 142 

Antal trafikärenden 16 17 12 8 9 

Antal bostadsanpassningsärenden 80 73 101 83 50 

Antal parkeringstillstånd för rörelsehindrade 25 33 26 23 15 

Antal brister i takskyddsanordningar 156 48 36 7 144 
      

Miljö- och hälsoskyddsenheten      

Antal tillsynsobjekt miljö- och hälsoskydd 
1
 750 750 750 750  

Antal livsmedelskontroller 57 141 106 90  

Antal hälsoskyddskontroller 1 14 14 8  

Antal miljökontroller 18 25 30 23  

Antal naturvårds- och naturskyddsärenden  18 18 13  

Antal avfallsärenden 14 5 9 9 7 

Antal köldmedieärenden 20 20 20 12 18 

Antal vattenärenden 5 1 0 3 0 

Antal avloppsärenden 35 25 34 770 73 

 

 

 

 

                                                           
1
 Totalt 2 800 tillsynsobjekt, varav 750 kräver kontinuerligt återkommande tillsyn och kontroll.  


