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1 Verksamheten 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd för de fyra 
bergslagskommunerna i norra Örebro län, dvs. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommun. Lindesbergs kommun är värdkommun och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
ingår i dess organisation. De fyra ägarkommunerna kallas ofta för KNÖL-kommunerna 
(Kommuner i Norra Örebro Län). 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är i huvudsak en myndighetsnämnd som har ansvar 
för Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens verksamheter. Förvaltningen består av tre 
enheter; Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stab. Verksamheten och dess 
grunduppdrag regleras, förutom av gällande lagstiftning, i ett reglemente och ett 
samverkansavtal mellan de fyra ägarkommunerna. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen finns till för privatpersoner och företag, föreningar 
och organisationer, lagstiftaren och andra myndigheter, samverkanskommunerna, 
allmänheten samt nuvarande och framtida allmänna intressen. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens syfte/uppgift är att verka för en god bebyggd miljö, 
motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljön, samt ge råd, service och 
underlag till våra kunder. 

I verksamheten ingår: 

• Myndighetsutövning, rådgivning och information inom områdena miljö, plan, bygg, 
livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister, namnsättning av 
kvarter, gator och offentliga byggnader samt bostadsanpassning 

• Förvaltning och utveckling av KNÖL-kommunernas samlade kartdatabaser samt GIS-
verksamhet 

• Energi- och klimatrådgivning mot näringslivet, föreningar och privatpersoner 
• Biträda KNÖL-kommunerna i mark- och exploateringsfrågor 
• Strategisk fysisk planering 
• Agera dataskyddsombud enligt GDPR 

Därutöver ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för personal-, ekonomi- och 
målsättningsfrågor samt utveckling och uppföljning av verksamheterna inom dess 
organisation. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhet regleras främst av bestämmelser 
i: 

• Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
• Samverkansavtal för Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen Bergslagen 
• Förvaltningslagen (2017:900) 
• Kommunallagen (2017:725) 
• Arbetsmiljölag (1977:1160) 
• Plan- och Bygglagen, PBL (2010:900) 
• Miljöbalken (1998:808) 
• Lagen om Bostadsanpassningsbidrag (2018:222) 
• Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
• Livsmedelslagen (2006:804) 
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• Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) 
• Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
• Strålskyddslagen (2018:396) 
• Alkohollagen (2010:1622) 
• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
• Lag om lägenhetsregister (2006:378) 
• Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (2016:385) 
• Dataskyddsförordningen 

1.2 Omvärldsanalys 

Det är svårt att göra en omvärldsanalys i det ostabila läget som vi och omvärlden befinner oss 
i, men även det är en analys i sig. Coronapandemin har präglat i princip hela verksamhetsår 
2020 och farhågan är att den även kommer prägla huvuddelen av 2021. Omvärldsbevakning 
sker kontinuerligt och systematiskt inom nämndens alla ämnesområden, både via nätverk, 
litteratur och lagbevakningstjänster. 

Pandemier, kris och beredskap är nog något som samhället måste lära sig att arbeta med mer 
kontinuerligt i framtiden, vilket också kan innebära förändringar för 
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. En helt ny tillfällig lagstiftning införlivades i 
verksamheten från 1 juli 2020 med anledning av pandemin och hur det utvecklas vet vi inte 
idag, men det finns beredskap för detta inom organisationen. 

Digitaliseringen har varit en förutsättning för att lösa det grunduppdrag som åligger 
nämndens verksamhet under tiden som pandemin har pågått. Kraven kommer öka på 
ytterligare digitalisering och här pågår ett intensivt utvecklingsarbete, men inte bara för att 
lösa grunduppdraget utan också möta de ökade förväntningarna på digitalisering som 
kunderna har på verksamheten. 

Återkommande synpunkter från kunder är att verksamheten behöver bli mer tillgänglig, både 
fysiskt och digitalt. Utifrån den samverkansorganisation med fyra medlemskommuner med 
ett stort geografiskt upptagningsområde är det en utmaning. Ett intensivt utvecklingsarbete 
pågår med t ex nya verksamhetslokaler och arbetssätt för att stärka verksamhetens närvaro 
både fysiskt och digitalt med ett starkt kundfokus. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhet beror mycket av konjunkturen, särskilt 
när det gäller stadsbyggnadssektorn. Konjunkturen påverkar efterfrågan på bygglov och kan 
öka eller minska behovet av fysisk planering beroende på åt vilket håll konjunkturen går. Det 
är därför viktigt att hålla koll på konjunkturen så att vi kan ligga steget före. Verksamheten 
påverkas också av förändrade beteendemönster i samhället, t ex noterar vi en ökning av 
bygglov som sannolikt kan härledas till en minskat resande och att man är hemma i högre 
grad under 2020. Det i kombination med hur storstäderna har påverkats i högre grad än 
landsbygden, kan ge en indikation om att verksamheten inom stadsbyggnadskontoret 
kommer att vara varaktigt högre. 

En fortsatt aktiv omvärldsbevakning kommer vara avgörande för att proaktivt hantera de 
kommande åren. 

1.3 Ekonomi 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens budget ligger orörd för verksamhetsår 2021 och det 
innebär att befintligt grunduppdrag ges möjlighet att förvaltas. Däremot finns det önskemål 
om en ambitionshöjning inom ett antal ämnesområden och det tar inte befintlig budget höjd 
för. Dialog angående detta kommer föras med samverkanskommunerna i kommande 
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budgetprocess. 

På grund av beslutade lokala allmänna råd gällande covid-19 den 3 november 2020, så 
kommer inte de beslutade tillsynsplanerna för verksamhetsåret 2020 vara möjliga att nå. 
Diskussion kommer föras om det är möjligt att genomföra en temporär resursförstärkning för 
att återhämta det som inte genomförs under 2020. 

  

Nämndens budget 

Nettoram (tkr) Budget 2020 Budget 2021 VP 2022 VP 2023 

Stab 11 553 12 305 12 305 12 305 

Stadsbyggnadskontoret 3 529 3 516 3 516 3 516 

Miljökontoret 5 438 4 922 4 922 4 922 

Nämnd/Förvaltningsledning 1 611 1 523 1 523 1 523 

Ospecificerade besparingar 0 0 0 -596 

Total budget 22 130 22 265 22 265 21 669 

Ljusnarsbergs kommun 

Nettoram  (tkr) Budget 2020 Budget  2021 VP 2022 VP 2023 

Stab 1 190 1 267 1 267 1 267 

Stadsbyggnadskontoret 364 362 362 362 

Miljökontoret 560 507 507 507 

Nämnd/Förvaltningsledning 165 157 157 157 

Ospecificerad besparing 0 0 0 -61 

Total budget 2 279 2 293 2 293 2 232 

Hällefors kommun 

Nettoram (tkr) Budget 2020 Budget 2021 VP 2022 VP 2023 

Stab 1 756 1 870 1 870 1 870 

Stadsbyggnadskontoret 536 534 534 534 

Miljökontoret 827 748 748 748 

Nämnd/Förvaltningsledning 245 232 232 232 

Ospecificerad besparing 0 0 0 -91 

Total budget 3 364 3 384 3 384 3 293 

Nora kommun 

Nettoram Nora (tkr) Budget 2020 Budget 2021 VP 2022 VP 2023 

Stab 2 692 2 867 2 867 2 867 

Stadsbyggnadskontoret 822 819 819 819 

Miljökontoret 1 267 1 147 1 147 1 147 

Nämnd/Förvaltningsledning 375 355 355 355 

Ospecificerad besparing 0 0 0 -139 

Total budget 5 156 5 188 5 188 5 049 
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Lindesbergs kommun 

Nettoram (tkr) Budget 2020 Budget 2021 VP 2022 VP 2023 

Stad 5 915 6 300 6 300 6 300 

Stadsbyggnadskontoret 1 807 1 800 1 800 1 800 

Miljökontoret 2 784 2 520 2 520 2 520 

Nämnd/Förvaltning 825 780 780 780 

Ospecificerad 
besparing 0 0 0 -305 

Summa gemensam 
budget 1 1331 11 400 11 400 11 095 

Bostadsanpassning 
Lindesberg 2     719 2 719 2 719 2 719 

Total budget 14 050 14 119 14 119 13 814 

2 Grunduppdrag 

2.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram 
emot att gå till arbetet 

Behovsutredning kontra personalresurser 

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

Andel av personalen som nyttjar 
friskvårdstimme/friskvårdsbidrag 

2.2 Samhällsbyggnad 

Beskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen finns till för privatpersoner och företag, föreningar 
och organisationer, lagstiftaren och andra myndigheter, samverkanskommunerna, 
allmänheten samt nuvarande och framtida allmänna intressen. 
Syftet med vår verksamhet är att verka för en god bebyggd miljö, motverka risk för olägenhet 
för människors hälsa och miljön, samt ge råd, service och underlag till våra kunder. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Tillgänglighet och bemötande Företagsklimat enl. ÖJ (insikt) - SBB - Bemötande -
Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - SBB- Tillgänglighet -
 Totalt, NKI 



  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Verksamhetsplan 7(9) 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Effektiv handläggning Beviljade bygglov, bostäder i flerfamiljshus (antal) 

Beviljade bygglov, bostäder i småhus (antal) 

Handläggningstid anmälan enligt Plan- och 
Byggförordningen (medelvärde veckor) 

Handläggningstid ansökan om bygglov och 
förhandsbesked (medelvärde veckor) 

Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer -
 Hällefors 

Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer -
 Lindesberg 

Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer -
 Ljusnarsberg 

Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer - Nora 

Rättssäkerhet och transparens Antal beslut där nämnden ändrar förvaltningens 
förslag 

Överklagade beslut där högre instans går i linje med 
nämnden 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - SBB - Rättssäkerhet -
 Totalt, NKI 

Avslag bygglov för att de strider mot gällande 
detaljplan (antal) 

Samverkan och tvärsektoriellt arbete Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i 
KS - Hällefors (veckor) 

Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i 
KS - Lindesberg (veckor) 

Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i 
KS - Ljusnarsberg (veckor) 

Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i 
KS - Nora (veckor) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - SBB, NKI 

Efterlevnad av tillsyns- och kontrollplaner Antal avslutade tillsynsärenden enligt PBL 

Antal inkommande tillsynsärenden enligt PBL 

Antal öppna tillsynsärenden enligt PBL 

Uppföljande kontrolltid livsmedel (timmar) 

Antal kontrollköp folköl 

Utfall kontrollköp med avvikelse folköl 

Antal kontrollköp tobak 

Utfall kontrollköp med avvikelse tobak 

Antal inventerade enskilda avlopp 

Antal ansökan/anmälan om installation av 
värmepump 

Antal bostadsklagomålsärenden 

Antal nedskräpningsärenden 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Antal tillstånd samt föreläggande om 
försiktighetsmått - installation av enskilt avlopp 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått 
tillsynsbesök, av planerade objekt - Alkohol 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått 
tillsynsbesök, av planerade objekt - Livsmedel 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått 
tillsynsbesök, av planerade objekt - Miljö & 
Hälsoskydd 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått 
tillsynsbesök, av planerade objekt - Receptfria 
läkemedel 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått 
tillsynsbesök, av planerade objekt - Tobak 

Budget i balans Kostnadstäckningsgrad 

3 Utvecklingsmål 

3.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Arbeta för att SBB ska vara en kundfokuserad, 
attraktiv och utvecklande arbetsplats som kan 
bibehålla och rekrytera en god kompetens 

Andel av medarbetarna som är nöjda med 
programvaror 

Andel av medarbetarna som är nöjda med sin 
tekniska utrustning 

Timmar externa kurser 

Utbildningsbudget per anställd 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram 
emot att gå till arbetet 

Personalomsättning 

Andel sökande som anses intressanta eller mycket 
intressanta av totalt antal sökande 

Andel tjänster som tillsätts 

Förslag gällande förbättring och utveckling 
(antal/medarbetare) 

3.2 Samhällsbyggnad 

Beskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen finns till för privatpersoner och företag, föreningar 
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och organisationer, lagstiftaren och andra myndigheter, samverkanskommunerna, 
allmänheten samt nuvarande och framtida allmänna intressen. 
Syftet med vår verksamhet är att verka för en god bebyggd miljö, motverka risk för olägenhet 
för människors hälsa och miljön, samt ge råd, service och underlag till till våra kunder. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Mer användarvänliga digitala tjänster för en bättre 
tillgänglighet för kunden, samt en effektivare 
handläggning. 

Antal timmar Vision ligger nere kl 07-17 

Andel kunder som använder e-tjänst 

Antal gånger Vision ligger nere kl 07-17 

Antal E-tjänster 

Antal timmar kartan ligger nere kl 07-17 

Förbättra dialogen med KNÖL-kommunerna och 
tydliggöra och förankra vårt grunduppdrag, så att 
kunden inte hamnar i kläm. 

Representation av förtroendevalda i KS i samtliga 
KNÖL-kommuner 

Antal beslut där nämnden ändrar förvaltningens 
förslag 

Mex-möten genomförs med samtliga KNÖL-
kommuner 

Nämndens ordförande deltar i de forum där KSO i 
KNÖL-kommunerna diskuterar nämndens 
verksamhet 

Gemensam budgetprocess för KNÖL-kommunerna 
gällande SBB 

Ökad närvaro i samverkanskommunerna samt 
förbättrad dialog med våra kunder 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - SBB, NKI 

Mex-möten genomförs med samtliga KNÖL-
kommuner 

Företagsklimat enl. ÖJ (insikt) - SBB - Information -
Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - SBB- Tillgänglighet -
 Totalt, NKI 

Antal kommunikationsinsatser till kund -
 Miljökontoret 

Antal kommunikationsinsatser till kund -
 Stadsbyggnadskontoret 
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