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§ 287 Dnr BMN 2022-865 

Målvärden för mått och indikatorer till 
uppdragsplanen 2023, bygg- och miljönämnden  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Återremitterar målvärden, mått och indikatorer till uppdragsplanen 2023 med 

hänvisning till att verksamheterna genom alltför många mål och indikatorer inte kan 
påvisa vilka områden de avser att prioritera följande år. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om prioriterade områden/inriktningar i enlighet 

med nämndens förslag till uppdragsplan för perioden 2023–2027.  

Mått och indikatorer samt målvärden 2023 finns nu framtagna för de tre 
målområdena enl. bilaga. Uppföljning av mått och indikatorer görs vid 

delårsrapporterna per den sista april och augusti samt vid årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-27 
Bilaga, mått och indikatorer med målvärden för bygg- och miljönämnden 

____________________________________________________________________
______________ 

Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämndens verksamheter 
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Prioriterat område: ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” 

Handlar främst om två områden: Dels det regeringsdirektiv som finns för en smartare och 
effektivare samhällsplaneringsprocess (standardisera geodata, utveckling av mätmetoder). Dels 
den fysiska planeringen i ett växande Skellefteå, där särskilt fokus behöver riktas mot planeringen 
av bostäder med olika upplåtelseformer och skapa bra boendemiljöer för invånarna som stärker 

hållbarheten både ekologiskt och socialt. 

 

Indikator Status Kommentar 

NKI för bygglov  Målvärde ≥ 65 (Sverigesnitt 2021), 

Utgångsvärde 65. 2022 års siffror ej tillgängliga ännu. 

Andel digitala ansökningar 
av mät- och karttjänster 

 Målvärde ≥ 96 %,  

Utgångsvärde 96 % (2022-08-31) 

Handläggningstid för 
detaljplaner från uppdrag till 

antagande 

 Målvärde ≤ 65 veckor  

Utgångsvärde 55 veckor (2022-08-31) 

Handläggningstid för 
detaljplaner från samråd till 
antagande 

 Målvärde ≤ 35 veckor  

Utgångsvärde 23 veckor (2022-08-31) 

 

 

Prioriterat område: ”Säkerställa en hållbar samhällsutveckling för 

människors välmående, hälsa och miljö”.  

Ett prioriterat område är att säkerställa en hållbar samhällsutveckling för människors välmående, 
hälsa och miljö. Handlar om att skapa trygghet för den enskilda individen genom stöd och 
rådgivning och bedriva tillsyn och kontroll utifrån lagstiftning inom samhällsbyggnadsområdet. 

Den biologiska mångfalden värnas och sker i harmoni med samhällets utveckling. 

Indikator Status Kommentar 

Antal bygglov för bostäder 
på landsbygden och vid 
vatten 

 Mäts enbart vid årsskiftet 

Antal antagna planer som 
har 20-40 % friyta av den 
byggbara ytan för 
flerfamiljshus 

 Målvärde ≥ 100 %, 

Utgångsvärde 100 %  (2022-08-31) 

Av de planerade 

byggnationerna i centrala 
stan som har aktiva 
bottenvåningar 

 Målvärde ≥ 50 % 

Utgångsvärde saknas, %,ingen plan antagen för 2022.  

 

Efterbehandling av fler 
förorenade områden är 
påbörjade. Utgångsvärdena 
från 2020.   

 Målvärde är en ökning 

inkomna anmälan enligt § 28 Förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (8 st 2021) (4 st 
2020)                   

Inkomna anmälan om påträffad förorening (10 st 2021), (18 
st 2020)  
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Antal granskade slutrapporter (7 st 2021), (6 st 2020)  

Minskade utsläpp av 
kvävedioxid och partiklar  

 

 Målvärde att för varje år minska, utgångsvärde 2020 
års värden 

Överskridanden av miljökvalitetsnormen (mkn) för 
dygnsmedelvärden 

Kvävedioxid NO2 60 µg/m3 (1 ggr 2021), (1 gång 2020) 
 
Partiklar PM10 50 µg/m3: (42 ggr 2021) (23 ggr 2020) 

Årsmedelvärden 

Kvävedioxid NO2: (inget värde 2021), (20,4 µg/m3 2020) 

Partiklar PM10: (25,1 µg/m3 2021), (20,5 µg/m3 
2020) 

(kommunen har krav på att ta fram åtgärdsprogram enligt 

luftkvalitets-förordningen och EU:s luftkvalitetsdirektiv). 

Antal vattenförekomster 
som uppnår god ekologisk 
status har ökat . Nuvarande 
cykel omfattar åren 
2022-2027 

 Målvärde är en ökning 

Sjöar, 74,6 % (2021)  

Vattendrag, 35,0 % (2021) 

 

Antal åtgärdade små avlopp. 
Det är en ny målsättning 
utifrån den nationella 
tillsynsstrategin (tidigare 
värde var 150 st) 

 

 Målvärde 400 st utifrån nationell målsättning 

2021 åtgärdades 27 små avlopp 

 

Andel skyddad natur inom 
kommunen,  med skyddad 
natur avses nationalpark, 
naturreservat, 
naturvårdsområden och 
biotopskyddsområde 

 Målvärde är ökad andel 

 0,9 % (2021)  

Andelen kommunala 
vattentäkter med moderna 
skyddsföreskrifter 
(fastställda enligt 
miljöbalken) 

 Målvärde är ökad andel 

Vattentäkter med skyddsområden, 60 % (2021) 

Vattentäkter med skyddsföreskrifter enligt miljöbalken, 30 % 
(2021)  

 

Antal bostadsanpassningar 
utifrån 
tillgänglighetsanpassad 
nybyggnation 

 Målvärde är ett minskat behov av mindre 
bostadsanpassningar utifrån tillgänglighetsanpassad 
nybyggnation 

Beslut om bidrag för: 

Breddade dörrar inomhus (2021) 16 st  (2020) 20 st 

Borttagna trösklar/nivåskillnader (2021) 52 st (2020),  74 st 

Dörröppnare, (2021) 41 st, (2020) 61 st  

Hissar (2021) 30 st (2020) 20 st  
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Antal inkomna 
bostadsanpassningsärenden 

 Inget målvärde kan anges utan bör vara ett 
verksamhetsmått att följa över tid. 

Antal genomförda 

hälsoskyddsinspektioner.  

 
Målvärde x st 2023 (Läggs in när nämnden 

har fastställt tillsynsplanen i januari) 

Utgångsvärdet är planerat antal enligt tillsynsplanen. (136 st 
2022) 

Antal genomförda 

miljötillsynsinspektioner.  

 Målvärde x st 2023 (Läggs in när nämnden har fastställt 

tillsynsplanen i januari) 

Utgångsvärdet är planerat antal enligt tillsynsplanen. (267 st 
2022) 

Antal genomförda 

livsmedelskontroller 
(inklusive dricksvatten).  

 Målvärde x st 2023 (Läggs in när nämnden har fastställt 

kontrollplanen i januari) 

Utgångsvärdet är planerat antal enligt kontrollplanen. (465 

st 2022) 

Antal genomförda 
tillsynsbesök avseende 
alkohol.  

 Målvärde x st 2023, (Läggs in när nämnden har fastställt 
tillsyns-och kontrollplanerna i januari)  

 Utgångsvärdet är planerat antal enligt tillsynsplanen. (60 st 
2022) 

Antal genomförda kontroller 
avseende rökfria miljöer.  

 Målvärde x st 2023 (Läggs in när nämnden har fastställt 
tillsynsplanen i januari) 

Utgångsvärdet är planerat antal enligt tillsynsplanen. (12 st 
2022)  

Antal genomförda 

tillsynsbesök avseende 
tobaksförsäljning 

 Målvärde x st 2023  (Läggs in när nämnden har fastställt 

tillsynsplanen i januari) 

Utgångsvärdet är planerat antal enligt tillsynsplanen. (56 st 
2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterat område: Digital och effektiv bygglovsprocess 

Handlar om att säkerställa en effektiv bygglovsverksamhet med rätt bemanning utifrån behov, 
där besluten är korrekta, rättssäkra, begripliga och klarar de mål som finns för 
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handläggningstider. Digitaliseringen ska underlätta för kunderna och verksamheten samt 

möjliggöra att resurserna nyttjas effektivt. 

2023 ligger särskilt fokus på att minska antalet kompletteringar (ej kompletta 

ansökningar) i bygglovsärenden genom en utvecklad service (ex ökad upplevd 

tillgänglighet och tydligare information, ex bättre exempelritningar).  
 

Indikator Status Kommentar 

Kompletteringsgrad för 
bygglov.  Avser antalet 

inskickade ansökningar för 
bygglov som behöver 
kompletteras (pga. ej kompletta 
handlingar) i förhållande till 
totala antalet inskickade. 

 Målvärde ≤ 40 %, 

 

Utgångsvärde XX % (2022)  

 

Avancerade bygglov: 
Avser antalet inskickade 
ansökningar för bygglov som 
behöver kompletteras mer än 
tre gånger (pga. ej kompletta 
handlingar) i förhållande till 
totala antalet inskickade. 

 Målvärde ≤ 40 %, 

 

Utgångsvärde XX % (datum) 

Andel genomförda platsbesök: 
 Avser andelen genomförda 
platsbesök jämfört med totala 
ärenden (antalet lämnade 
startbesked). Mäter kvaliteten i 
vårt jobb – att sökande gör vad 
de sagt de ska göra för att 
säkra hälsa och säkerhet. 

 

 Målvärde mindre ärenden (allt som inte har KA: 
garage, carport, tillbyggnad) ≥ 25 %, 

 

Utgångsvärde XX % (datum) 

 
Målvärde bostadshus 100 %,  

Utgångsvärde XX % (datum) 

Andel byggärenden via e-
tjänst:   
Avser samtliga ärenden för 
byggverksamheten (lov, 
anmälan etc.). Mäter digitalt 
arbetssätt.  

 Målvärde ≥ 95 %, utgångsvärde XX % (datum)   

Utgångsvärde XX % (datum) 

Antal bygglov som fått 
reducerad avgift pga. 

tidsutdräkt i handläggningen  

 Målvärde 0 

Utgångsvärde XX % (2022)  
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