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1 Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget är ett dokument för planering och 

styrning. Planen beskriver bakgrunden till miljö- och byggnadsnämndens prioritering och bidrag 

till förverkligande av kommunövergripande måluppfyllelse 2040. I samband med att nämnden 

beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om nämndens plan för intern 

kontroll. Avdelning miljö och bygg inom stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att omsätta 

planerna i praktisk handling. 

2 Framtidens Luleå 

Kommunens planering på kort och lång sikt har utgångspunkt i Vision Luleå 2040 och framtidens 

Luleå. De nio övergripande målen som ingår i ”Program till Vision Luleå 2021 - Översiktsplan 2021” 

gör den långsiktiga och hållbara utvecklingen tydlig. 

De övergripande målen beslutades av kommunfullmäktige i april 

2019 och är kommunens sätt att omhänderta de globala målen i 

Agenda 2030.  

Bilden till höger visar de nio övergripande målens symboler i 

förhållande till Agenda 2030. 

På vägen mot framtidens Luleå ska alla förvaltningar och bolag 

tillsammans skapa ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges 

bästa service. Genom samarbete, nytänkande och omtanke skapar vi detta och plats för 100 000 

Luleåbor.  

3 Övergripande initiativ för Framtidens Luleå 

Olika politiska beslut har under de senaste åren gett uppdrag till kommundirektören att bland 

annat effektivisera, förändra och utveckla. Kommundirektören har valt att konkretisera uppdragen i 

sex övergripande initiativ för samverkan. 

Initiativen är insatsområden där kommunfullmäktige vill se en större förflyttning för att nå de 

långsiktiga övergripande målen. 

 

Syftet för de 6 strategiska initiativen på övergripande nivå är: 

1. Accelererad samhällsomställning - För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå 

och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant.  

2. Kompetensattraktion – För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre 

matcha utbud och efterfrågan av kompetens.  



Miljö- och byggnämnden, Verksamhetsplan 2023 3(8) 

3. Förbättrat företagsklimat – För att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv. 

Fokusera på vår service och vårt bemötande.  

4. Klimatneutral och naturpositiv – För att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna 

samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden.  

5. Smart kommun – För att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller 

bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter. 

6. Trygg i Luleå – För att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet.  

 

Att möta behovet av tillväxt handlar såväl om, utifrån miljö- och byggnadsnämndens uppdrag, att 

se till att samhällets krav omhändertas i vårt uppdrag och att utöva en pedagogisk och främjande 

myndighetsutövning i syfte att skapa en attraktiv kommun. Attraktiv kommun handlar bland annat 

om att skapa miljöer där medborgarna trivs och är attraktiva där arkitektur, form och design är 

viktiga frågor i framtidens Luleå. Andra viktiga faktorer handlar om en god och fungerande service, 

ett bra utbud av aktiviteter, tillgång till fina naturvärden, bra kommunikationer med omvärlden, 

möjlighet till försörjning med intressanta jobberbjudanden och inte minst om en kommun där det 

finns en framåtanda och en framtidstro.  

En attraktiv kommun skapas genom positiva erfarenheter där vi var dag i vår verksamhet genom 

vårt agerande och vår leverans skapar en nöjda kunder. För att på bästa sätt, inte minst kopplat till 

våra utmaningar gällande kompetensförsörjningen, men också för att hålla en hög kvalitet i vår 

leverans är det av yttersta vikt att se över och vidareutveckla arbetsprocesser och arbetssätt. Med 

medborgare som upplever kommuns service som god blir vi fler ambassadörer som kan sprida det 

goda budskapet om vilken fin plats Luleå är att bo, verka och leva på.  

4  Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag  

Avdelningen arbetar för att Luleå kommun ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar 

samhällsstruktur som håller hög estetisk kvalitet både i staden och på landsbygd. 

Med hög service inom vår lagstiftningen utför avdelningen tillsyn och prövning inom miljö, 

byggande, livsmedel, hälsoskydd, tobak/alkohol, receptfria läkemedel mm. Allt i syfte att säkra en 

hållbar utveckling och våra medborgares hälsa och välbefinnande. En sådan utveckling bygger på 

förmågan att arbeta långsiktigt hållbart där utveckling och vår miljö/natur går hand i hand. Allt i 

syfte att trygga en hållbar kommun som är attraktiv för våra kommande generationer.  

Avdelningen arbetar också aktivt i samhällsbyggnadsprocessen. Från idé till genomförande krävs 

en god samordning och samverkan för tydlighet i processer och hög kvalitet i det som tillkommer i 

vår kommun. I det arbetet handlar det mycket om att ha en röd tråd från vår vision och Framtidens 

Luleå till den översiktliga planeringen ned till detaljplan och bygglov och verka för att ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet vägs in i bedömningarna. 

 Verksamhet 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet bedrivs av en avdelning inom 

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg. Avdelningen har, på samma sätt som 

övriga avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen tillgång till stödresurser inom staben kopplat 

till HR, ekonomi, kommunikation och verksamhetsutveckling.  
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5 Effektmål och utmaningar  

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om två effektmål med utgångspunkt från nämndens 

reglemente, dessa är; 

 

 Effektmål 1 - Vi ska förbereda för kommande generationer 

• Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid:  

Tillsammans med våra medborgare och företag tar vi ett gemensamt ansvar för vår hållbara 

utveckling. Myndighetsutövningen har till uppgift att med lagstiftningen som grund fatta 

hållbara beslut utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Viktiga 

beståndsdelar i arbetet är Vision 2040, avdelningens tillsynsplan, miljömål, folkhälsomål, 

livsmedelsmål och agenda 2030.  

• Självförsörjning: I planerings- och byggprocessen kan vi styra byggandet så att värdefull 

jordbruksmark bibehålls och lokala matproduktionen kan utvecklas i syfte att öka 

självförsörjningsgraden. I planeringen kan perspektiv kring självhushållning (exempelvis 

kolonilotter, närodlat) tas med som viktiga perspektiv och utvecklingsområden. Förutom 

möjlighet till odling kan sådana initiativ även bli mötesplatser i kommunen som ökar 

attraktiviteten och tryggheten i samhället.  

• Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att visa vilka insatser som 
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behöver göras inom våra olika uppdrag kopplat till barnperspektivet. Handlingsplanens 

insatser som kopplas mot vårt uppdrag kommer att genomföras under detta verksamhetsår.  

 

 Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi 

tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt. 

Utmaningar med koppling till effektmålet; 

• Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och 

hållbara samhällsomställningen kräver: Den positiva utvecklingen i Luleå, inom länet och i 

närområdet kommer att ställa ökade krav på kommunen som myndighet. En ökad 

konkurrens om arbetskraften kan innebära att det blir svårare att rekrytera personal med rätt 

kompetens och erfarenhet. För att möta detta behöver vi jobba med att stärka varumärket 

och se till att kommunens erbjudande är attraktivt för att kunna locka fler till offentlig sektor. 

• Främjande och pedagogisk myndighetsutövning: Det ska vara lätt att förstå våra 

beslut och vi ska som myndighet arbeta för att hjälpa, guida och vägleda våra 

medborgare och företag att göra rätt och vi ger bra service. Forskning visar att ett 

ökat förtroende för myndigheten fås bland annat genom ett lyhört arbetssätt vilket 

också ofta ger ökad regelefterlevnad i samhället. En viktig framgångsfaktor är att 

arbeta med dialog i våra olika processer och öka tillgängligheten till vår verksamhet. 

Vi vägleder och guidar våra kunder att göra rätt bland annat genom en bra hemsida, 

bra e-tjänster och ökad dialog. Vi arbetar med digitalisering för att underlätta 

kontakten med kommunen i våra frågor. 

• Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer: Avdelningen har en 

viktig roll att genom sina ordinarie processer säkerställa och ställa krav på verksamheter och 

medborgare kring trygghet, tillgänglighet, städade, säkra och tilltalande miljöer.  

• Utveckla vår samverkan med externa parter: En del i arbetet kan vara att bjuda in företag, 

organisationer och medborgare i vårt arbete för att bygga kunskap tillsammans. Nya lagar, 

föreskrifter, rutiner mm behöver förankras och vara förutsägbara för bästa effekt i samhället.   

• Vi skapar stolthet för landsbygd, stad och vårt arbete: Genom vårt aktiva arbete med en 

främjande och pedagogisk myndighetsutövning kommer våra kunder bli nöjdare och vi 

stoltare över vårt uppdrag. Stolthet av arbetet gör att vi känner att vi spelar roll och att vi 

bidrar till en god arbetsmiljö på avdelningen.  

               

6 Miljö- och byggnadsnämndens målsättning 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan 2023 tar utgångspunkt utifrån de övergripande 

målen och inriktar sig på hur nämnden inom sitt ansvarsområde (reglemente) kan svara upp mot 

dessa.  
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Under 2022 har ett arbete genomförts inom kommunen för att 

identifiera vilka målområden som våra verksamheter kan bidra 

till störst förflyttning. Under 2023 har det övergripande mål 

som miljö- och byggnadsnämnden lagt i fokus utifrån sitt 

grunduppdrag och i störst omfattning kan bidra till en 

förflyttning inom är natur. 

Miljö- och byggnadsnämnden bidrar så klart även till övriga 

målområden men behöver samverka med många andra 

verksamheter för att skapa den förflyttningen som krävs inom 

området. Framgången i det är att alla förvaltningar och bolag tillsammans strävar mot våra 

övergripande mål 

Resurser 

Med undantag av extra tilldelade medel för att kunna anställa fler bygglovsanläggare och 

inspektörer genomför miljö- och byggnadsnämnden uppdragen inom ramen av befintlig budget 

inklusive statsbidrag. 

En central uppföljning baserad på de resultat verksamheterna uppnår samt analyser av utvalda 

indikatorer för de övergripande målen sker. Uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen. 

 

 Natur: Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas.  

Målet syftar till att stödja den biologiska mångfalden, att försvara våra viktiga resurser skogen & 

havet och att förstärka möjligheten att vara i naturen.  

 

Utmaningar i det övergripande målet 
• Vara en förebild som markförvaltare  

• Bevara och utveckla livsmiljöer och landskap  

• Säkerställa god vattenstatus i hav, sjöar, älvar och vattendrag  

• Begränsa spridning av skräp och skadliga kemikalier  

• Värna och utveckla områden för rekreation och friluftsliv  

• Nyttja naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt  

• Värna områden med höga naturvärden  

• Ta hänsyn till ekosystemtjänster  

 

För att skapa ett hållbart Luleå behöver kommunen underlätta för medborgare och företags gröna 

omställning, samtidigt som den kommunala verksamheten behöver minska sin klimatpåverkan. 

Avdelning miljö och bygg arbetar för att tillsammans med byggsektorn skapa ett nätverk som ska 

inspirera, sprida goda exempel och identifiera utmaningar för ett än mer hållbart byggande. 

Avdelningen arbetar för att i tidiga skeden föra in kunskap som säkerställer en hållbar utveckling, 

exempelvis i detaljplaneringen. Vårt grunduppdrag som handlar om att skapa en hållbar tillväxt ger 

oss verktyg att påverka det som byggs, våra befintliga verksamheter och vår miljö för en ekonomisk, 

ekologisk och social hållbarhet.  
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I tillägg till ovan aktiviteter har miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag från 

kommunfullmäktige att: 

• Ge snabbare och bättre service i ett växande Luleå genom fler bygglovshandläggare och 

inspektörer samt  

• Öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens 

verksamheter inom 24 timmar. 

En miljon kronor har tillskjutits av kommunfullmäktige för att kunna anställa fler 

bygglovshandläggare och inspektörer. 

7 Kompetensförsörjning 

Luleå kommunkoncern kommer i alla verksamheter under 2023 vidta åtgärder för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara respektive verksamhets grunduppdrag.  

Utmaningarna kopplade till kompetensförsörjningen är tillsammans med att möta behovet av 

tillväxt av ytterst strategisk vikt. Inte minst med tanke på de omvärldsfaktorer med pandemi, krig, 

energibrist och hög inflation som vi dels genomgått och som dels fortfarande pågår.  

Kommunstaben har ett uppdrag att samordna metoder och rutiner för kompetensförsörjningen. 

Inom förvaltningen pågår ett flertal aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet såsom att ta 

fram rekryteringsfilmer, hitta nya kanaler för annonsering, ta emot fler studenter som gör praktik 

och examensarbete, chefs och ledarutveckling, effektivisera rekryteringsprocessen m.m. 

I tillägg till detta pågår en kompetenskartläggning på förvaltningen. Syftet med denna är att få en 

helhetsbild över kompetenssituationen på förvaltningen, att identifiera sårbara kompetenser och få 

en bild över förväntad kommande personalrörlighet samt att vidareutveckla den interna 

utbildningsprocessen i samband med nyanställningar.  

Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när 

konkurrensen om arbetskraft ökar och pensionsavgångarna ökar. Vi ser en tydlig trend att det är 

ÖVERGRIPANDE MÅL - NATUR

Målrelaterade - Mätetal/Mått Senaste Utfall Mål    

Hållbar miljö --> Åtgärdstakten för enskilda avlopp 1% 4%

Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019

Utfall 2019: 271 005 kg

87 875 kg

(Utfall 6 mån) 135 502 kg

Digital samhällsbyggnadsprocess --> Andel ansökningar via Mitt bygge 53% 55%

Effektiv handläggning --> Andel kompletta bygglovsansökningar med beslut inom 

10 veckor 93% 100%

Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet --> Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och 

byggs verksamheter

73 

(Utfall 2021)
≥73

Pedagogisk myndighetsutövning - andel bygglovsärenden där det krävs 

komplettering inom 3 veckor 53% Högst 32%
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svårare att rekrytera kompetent och erfaren personal inom alla våra verksamhetsområden. En 

mängd insatser görs för att vara en attraktiv arbetsgivare. Framtidsnyckeln är att tänka kreativt och 

på nytt sätt för att attrahera personal i högre grad än tidigare. 

8 Uppföljning 

Stadsbyggnadsförvaltningen och avdelning miljö- och bygg redovisar resultat och förflyttning inom 

målen i samband med delårsuppföljningarna och i verksamhetsberättelsen. Utöver det kommer 

nämnden löpande under året få information som knyter an till mål, planer och de utmaningar 

nämnden identifierat.  

9 Ekonomi  

BUDGET (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag, tkr 26 000 26 000 27 000 

Investeringsplan, tkr 500 500  500  

MBN:s kommunbidrag enligt Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 samt 2024–2025. 

 

 


	Verksamhetsplan 2023 MBN framsida (003)
	Bilaga 1 Verksamhetsplan MBN 2023 tabell

