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1 Verksamhetsberättelse
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året
Nämndens verksamhet omfattar i huvudsak myndighetsutövning och tillsyn enligt plan- och
bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och alkohol- och
tobakslagstiftningen. Nämnden ska verka för att öka miljömedvetenheten hos den enskilda
kommunmedborgaren samt näringslivet och åstadkomma attityd- och beteendeförändringar.
Bygg- och miljönämnden ska även verka för en god livsmiljö samt för en god byggnadskultur.
Vidare ska nämnden följa den allmänna utvecklingen i kommunen och dess närmaste
omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och
fastighetsbildning.
Även under 2021 har nämndens verksamhet påverkats av den pågående pandemin. Miljö-och
hälsoskyddsinspektörerna har utfört trängseltillsyn på serveringsställen, d.v.s. restauranger och
caféer och nämndsekreteraren har bistått krisledningsnämnden. Detta har medfört mindre
resurser till övrig verksamhet.
Bygg-och miljökontoret är involverat i Stratusprojektet, vilket kräver resurser.
Alkoholhandläggningen har flyttats från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden vilket
utgör en tjänst på tio procent. Miljökontoret har anställt en inspektör med tillträde till
årsskiftet.

1.2 Måluppföljning
I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.
Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med
och påverka
I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas,
tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.
Koppling till Agenda 2030
5. Jämställdhet
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen
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1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation
En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom
en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i
kommunens arbete och ärendehandläggning.
Aktiviteter

Enhet

Status

Rutinärenden

Bygg och miljö

Bygglovshandläggni
ng

Bygg och miljö

Avslutad
med
avvikelse
Avslutad
med
avvikelse

Kommentar
Lagstadgad handläggningstid bedöms
uppfyllas och i de flesta kompletta
rutinärenden fattas beslut inom tre veckor.

Ett par ärenden har överskridit den
lagstadgade handläggningstiden.

1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor
som ska utveckla verksamhet och service
Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster.
Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.
Resultatindikator

Mål

Utfall 2021

Utfall 2020

Handlingsplan för
Digitalisering

Aktiviteter

Enhet

Web-publicering av
sammanträdesproto
koll

Bygg och miljö

E-tjänster

Bygg och miljö

Status

Kommentar

Avslutad
med
avvikelse

Webb-publicering kommer att ske första
nämnden år 2022.

Försenad

Koppling mellan EDP Vision och etjänsteplattformen saknas. Det är oklart
när den kommer att finnas tillgänglig.

1.2.1.3 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i
Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens
attraktivitet.
Resultatindikator
Jämställdhetsaktiviteter
ska finnas i
verksamhetsplaner

Mål
100 %

Utfall 2021

Utfall 2020

Sida 5 (8)

Aktiviteter

Enhet

Belysning av
jämställdhetsfrågan

Bygg och miljö

Status

Kommentar

Avslutad

Bygg-och miljökontoret har belyst frågan
vid arbetsplatsträffar.

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice
I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden.
Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas
förväntningar.
Koppling till Agenda 2030
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd
hälsa.
Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller
insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare
medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma,
precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från
såväl kommun som civilsamhället.
Aktiviteter
Revidering av
"Alkohol och
drogpolitiska
program" samt
dokument för
serveringstillstånd
och tobakstillsyn

Enhet

Bygg och miljö

Status

Kommentar

Avslutad
med
avvikelse

Riktlinjer för serveringstillstånd har tagits
fram samt en tillsynsplan för alkohol och
tobak. Alkohol-och drogpolitiskt program
har påbörjats.

Tobak - Tillsyn har genomförts på samtliga
sju försäljningsställen under oktober
- december.
Folköl - Tillsyn har genomförts på alla fem
försäljningsställen under oktober
- november.
Tillsyn av tobak,
folköl och
serveringstillstånd

Bygg och miljö

Avslutad

Serveringstillstånd - De tre restauranger
som har serveringstillstånd har alla fått
tillsynsbesök, besöken har varit inriktade
på förebyggande tillsyn då de publika
arrangemangen varit få.
Endast ett tillfälligt tillstånd har utfärdats
under året, tillståndet övergick till ett
stadigvarande tillstånd och tillsynsbesök
har gjorts.

Tillsyn av rökfria
miljöer

Bygg och miljö

Avslutad

Tillsyn har genomförts på 8 tillsynsobjekt
för rökfria miljöer:
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Aktiviteter

Enhet

Status

Kommentar

med
avvikelse

5 tillsyner på skolgårdar/områden (alla i
Överkalix).
3 tillsyner av allmänna entréer, tillsynen
fortsätter fortlöpande.
En tillsynsplan för rökfria miljöer har tagits
fram och antagits av BMN.

1.2.2.2 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar
och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha
en bra funktion
Aktiviteter

Enhet

Hälsoskyddstillsyn

Bygg och miljö

Utredning av
förekomsten av
underspända
limträtakstolar i
byggnadsbeståndet.

Bygg och miljö

Status

Avslutad

Avslutad

Kommentar
Tillsyn har utförts på fyra
anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter.

En byggnad är identifierad och arbete
pågår med konstruktionsberäkningar.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god
service
Aktiviteter

Enhet

Status

Kommentar
Bygg-och miljökontoret har tagit del av
rapporten och konstaterar att vi har ett
snitt på cirka två timmar gällande svarstid
på mail, vilket bedöms vara bra då medel
likvärdiga kommuner ligger på fem
timmar.

Effektivisera
svarstid

Bygg och miljö

Avslutad

Återkoppling via telefon ligger under
medel för likvärdiga kommuner. Detta
bedöms vara en resursfråga, framförallt på
bygglovssidan.
Miljökontorets ökade andelen besvarade
frågor från 33% till 84%, vilket bedöms
bero på ökad personal under
undersökningsperioden.
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1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en
hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål
Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.
Resultatindikator

Mål

Utfall 2021

Utfall 2020

God bebyggd miljö

Aktiviteter

Enhet

Status

Kommentar

Tillsynsplan enligt
plan- och bygglagen

Bygg och miljö

Ej
påbörjad

Ej påbörjad på grund av resursbrist.

Uppdatera
tillsynsregister

Bygg och miljö

Taxor och avgifter

Bygg och miljö

Försenad

Försenad

Inventering av hissar kvarstår.
Delvis utfört, nya avgifter för
tobakshandläggning och
serveringstillstånd har tagits fram. Kvarstår
gör nya taxor och timavgifter för tillsyn
inom miljö-och livsmedelslagstiftningen
samt plan-och bygglagen.

1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
Koppling till Agenda 2030
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
1.2.3.1

Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Aktiviteter

Avtalssamverkan

Enhet

Bygg och miljö

Status

Avslutad

Kommentar
Saken har lyfts vid ett flertal
nämndssammanträden. Arbetet fortgår
och kommuner i östra Norrbotten har
tillfrågats om möjligheten till
avtalssamverkan. Ett visst intresse finns för
fortsatta samtal.

1.2.3.2 Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö
Aktiviteter

Enhet

Friskvård

Bygg och miljö

Arbetsmiljökommit
té

Bygg och miljö

Status

Kommentar

Avslutad
med
avvikelse

Friskvårdstimmarna har tagits ut i varierad
omfattning.
Ordinarie Per Larsson

Avslutad

Ersättare Cajsa Norman

Sida 8 (8)

1.3 Ekonomi
Utfall
föregående
år

Årsbudget

Utfall

Avvikelse

Intäkter

-1 038

-1 163

-992

-171

Kostnader

2 785

2 817

2 822

-5

Nettokostnad

1 748

1 654

1 830

-176

Miljöinspektör

875

714

956

-242

Nämndssekreterare

948

992

911

82

Byggnadsinspektör

-76

-52

-36

-16

