SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen onsdagen den 19 juni 2019 kl. 15:00-16:25

Beslutande

Ledamöter

Ann Lewerentz (M) (ordförande)
Stefan Lindskog (C) (vice ordförande) §§66-83
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)
Annette Tagesson (M)
Åsa Malmström (M)
Kjell Jansson (M)
Boris Andersson (C)
Veronika Areskoug (L) §§64-66
Ethel Söderman Sandin (S)
Karl-Göran Edberg (SD)
Roger Harvidsson (SD)
Lars Nilsson (ROOP)
Susanne Hallqvist (M) §§64-65 ersätter Stefan Lindskog (C) (vice
ordförande), §§67-83 ersätter Veronika Areskoug (L)
Lars Hasselfeldt (KD) ersätter Louise Fredriksson (L)
Britt Storm (S) ersätter Sören Åkerblom (S)
Björn Sandberg (SD) ersätter Lennart Svenberg (S)
Kristina Westerlund (MP) ersätter Gabriel Liljenström (MP)

Ersättare

Susanne Hallqvist (M) §66

Övriga närvarande

Sara Helmersson (bygg- och miljödirektör)
Anna Keskitalo (bygglovchef)
Carl Wesslén (miljö- och hälsoskyddchef)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Erik Moelv (SRMH) §§64-66
Monica Lejon (SRMH) §§64-66
Teo Berglund (sommarjobbare)

Justerare

Marcus Granström

Justeringens plats och tid

Bygg- och miljökontoret , 2019-06-26 14:00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§64-83

Gitte Binder
Ordförande
Ann Lewerentz
Justerande
Marcus Granström

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret

Datum för anslags nedtagande

2019-07-18

Underskrift
Gitte Binder
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Ärendelista
§64

Val av justerare

§65

Ändringar i föredragningslistan

§66

Allmän information

§67

Delgivningar/meddelanden

§68

Anmälningar för kännedom

§69

Anmälan delegationsbeslut

§70

Redovisning av delegeringsbeslut

§71

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

§72

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

§73

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (tomt A)

§74

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (tomt D)

§75

Föreläggande om att vidta åtgärd genom att ta bort föremål

§76

Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn (sjömack)

§77

Uttagande av byggsanktionsavgift för utförd åtgärd utan startbesked

§78
§79

Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation innan
utfärdat startbesked
Internkontroll bygg- och miljönämnden 2020

§80

Taxa för ärenden enligt miljöbalken (2020)

§81

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen (2020)

§82

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

§83

Ta fram mål och budget för bygg- och miljönämnden 2020-2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§64

Val av justerare
Beslut
Marcus Granström utses att justera protokollet. Justering sker på bygg- och miljökontoret den 26 juni
kl.14:00.

Justerandes sign
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§65

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Inga ändringar i föredragningslistan

Justerandes sign
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§66

Allmän information
Beslut
Erik Moelv och Monika Leijon SRMH informerar om
1. Livsmedelskontrollen
Bygglovchef Anna Keskitalo och miljö- och hälsoskyddchef Carl Wesslén informerar om
1. Verksamhetsplan 2020-2022
2. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
3. Delegationsbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§67

Delgivningar/meddelanden
Beslut
Delgivningarna och meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Delgivningar-Meddelanden

Justerandes sign
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§68

Anmälningar för kännedom
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Anmälningar
BMN 2019-106-1.3

Justerandes sign

Beslut från Länsstyrelsen. Tillstånd till renovering av milstolpar i Norrtälje
och Sigtuna kommun, Stockholms län

Utdragsbestyrkande
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§69

Anmälan delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut enligt aktbilagor antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Rapporterade delegationsbeslut;



fattade av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (diarium ByggR)
under tiden 2019-04-16--2019-05-15 (bil.1)



fattade av delegat (diarium ByggR)
under tiden 2019-04-16--2019-05-15 (bil.2)



fattade av delegat /miljö- och hälsoskyddsenheten, livsmedelsenheten och BMN:s
arbetsutskott (diarium Ecos2) under tiden 2019-04-16--2019-05-15 (bil.3)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§70

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Redovisningen antecknas till protokollet.

Delegeringsbeslut
BMN 2019-84-3
BMN 2019-5-11
BMN 2019-5-7
BMN 2019-21-2

Justerandes sign

Yttrande Detaljplan för kvarteret Pråmen
Förvaltningsdirektörens tillfälliga delegation
Förvaltningsdirektörens tillfälliga delegation
Svar på remiss gällande detaljplaneändring för Rävsnäs by

Utdragsbestyrkande
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§79

Dnr BMN 2019-115

Internkontroll bygg- och miljönämnden 2020
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
anta internkontrollplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2020
Sammanfattning
Internkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och
utvärdering. Internkontroll ger ramverk för en pågående intern process som syftar till att leva upp till
kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt.
Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden.
Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden:
 Informationssäkerhet
 Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
 Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut
En internkontrollplan för 2020 för Bygg- och miljönämnden har utarbetats utifrån de från
kommunfullmäktige tre övergripande målen. Planen ingår som bilaga i detta ärende.
Underlag till beslut
arbetsutskottets protokoll 2019-06-19 § 125
tjänsteskrivelse 2019-05-15
internkontrollplan
Bakgrund
Syftet med internkontroll är att kartlägga om lagar och andra föreskrifter samt kommunens mål och
riktlinjer följs. Internkontroll, kvalitetssäkring och styrning är en viktig del i vägen till att nå god
ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Internkontroll ger ett ramverk för en pågående intern process som syftar till att leva upp till kraven på
verksamheten på ett riskmedvetet sätt.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden:
 Informationssäkerhet (internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett
tillfredställande sätt hanterar informationssäkerheten utifrån de lagkrav GDPR (General Data
Protection Regulation) ställer
 Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt (internkontrollområdet syftar till att skapa
en internkontrollplan som säkerställer att policys, riktlinjer och handläggningsrutiner efterlevs)
 Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut (internkontrollområdet syftar till
att säkra kommunens tillgångar och en god ekonomisk hushållning)
Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden.
Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.
I nämndernas internkontrollplaner ska (minst) en internkontrollpunkt finnas till respektive
internkontrollområde.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Intern kontroll regleras i 6 kap 6 § i Kommunallagen (2017:725).
Samberedning
Beredning har skett inom Bygg- och miljökontoret.
Beskrivning av ärendet
Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden.
Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.
Kommunfullmäktige har beslutat tre övergripande internkontrollområden:
 Informationssäkerhet
 Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
 Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar, Mål och Budget
Lagkrav
Kommunallagen.
Ekonomiska konsekvenser
Internkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och
utvärdering. Internkontroll ger ramverk för en pågående intern process som syftar till att leva upp till
kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt.
Konsekvensanalys/riskanalys
God ekonomisk hushållning uppnås inte. Politiskt beslutad verksamhetsplan får inte genomslag.
Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess.

Justerandes sign
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§80

Dnr BMN 2019-122

Taxa för ärenden enligt miljöbalken (2020)
Beslut
Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställer om att kommunfullmäktige beslutar
1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar föreslagen taxa och taxebestämmelser, för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
2. Timavgiften fastställs till 1235 kr + uppräkning med PKV i oktober 2019, att gälla från och
med den 1 januari 2020.
3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
4. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2019.
5. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna
avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober 2018.
Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2020-2022 senast i juni 2019. Kontoret har, utifrån planeringsförutsättningarna
2020-2022 för budget 2020 och plan 2021 samt 2022, arbetat fram förslag till underlag till
verksamhetsplan (inklusive taxor). Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna
genomföras enligt plan.
Ett antal justeringar i taxan har skett. Förtydliganden gällande uttag av avgifter samt att lagstiftning
har uppdaterats.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-19 § 126
Tjänsteskrivelse 2019-05-31
Förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 2020
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 2019
Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2020-2022 senast i juni 2019. Kontoret har, utifrån planeringsförutsättningarna
2020-2022 för budget 2020 och plan 2021 samt 2022, arbetat fram förslag till underlag till
verksamhetsplan (inklusive taxor). Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna
genomföras enligt plan. Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut om mål och budget ska Bygg- och
miljökontorets verksamhet intäktsfinansieras med ca 75 – 85 % via taxor.
En översyn över gällande Miljöbalkstaxan har gjorts, varvid justeringar har skett i taxan.
Samberedning
Ingen samberedning krävs i detta ärende.

Justerandes sign
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Beskrivning av ärendet
Taxan; Ett flertal punkter har formulerats om samt vissa mindre ändringar i antal timavgifter som tas
ut för vissa ärendetyper har skett. Dessa är gulmarkerade. Punkter som är överstrukna tas bort för
att de inte är relevanta utifrån nuvarande lagstiftning.
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2020-2022 för budget 2020 och plan för 2020-2022.
Lagkrav
Miljöbalken 27 kap. 1 §
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725),
som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För
tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det
följer av lag eller annan författning”.
Ekonomiska konsekvenser
Ändringarna i taxan bedöms ge en liten eller ingen sammanlagd ökning av intäkter. Förslag till taxa
för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljöbalken är en förutsättning för mål och budget
2020-2022.
Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför konsekvenser för mål och budget 2020-2022.
Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan ska behandlas av
nämnden i juni. Kommunfullmäktige behandlar Mål och Budget i november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§81

Dnr BMN 2019-112

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen (2020)
Beslut
Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställer om att Kommunfullmäktige beslutar
1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) lägga till nya poster med punkterna
18.2 (tabell 17-21) och punkterna 22.3 och 22.4 (tabell 22) samt ny punkt 16.13 (tabell 16)
taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun,
2. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2020
Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2020-2022 senast i juni 2019. Kontoret har, utifrån planeringsförutsättningarna
2020-2022 för budget 2020 och plan 2021 samt 2022, arbetat fram förslag till underlag till
verksamhetsplan (inklusive taxor). Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna
genomföras enligt plan.
Den nu föreslagna taxan innebär tillägg av poster för typen relationshandling och typen
avgiftsreducering vid lång handläggningstid (som lagstadgades 1 januari 2019, proposition
2017/18:210).
Små skrivfel har rättats till samt förtydligande i text för punkterna 1.35 och 2.35 (tabell 1 och 2).
Rabatt på avgiften för utstakning införs när situationsplanen grundar sig på en Nybyggnadskarta
enligt ny punkt 16.13 (tabell 16).
Små justeringar i uträkningstabellen för Nybyggnadskarta görs, i tabell 15, men påverkar inte
genomsnittstiden, dvs uträkningsfaktorn.
Underlag till beslut
arbetsutskottets protokoll 2019-06-19 § 127
tjänsteskrivelse 2019-05-14
PBL taxa gällande från 2020-01-01
Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2020-2022 senast i juni 2019. Kontoret har, utifrån planeringsförutsättningarna
2020-2022 för budget 2020 och plan 2021 samt 2022, arbetat fram förslag till underlag till
verksamhetsplan (inklusive taxor). Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna
genomföras enligt plan.
Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut om mål och budget ska Bygg- och miljökontorets
verksamhet intäktsfinansieras med ca 75 – 85 % via taxor.
Plan – och bygglovstaxan är baserad på genomsnittstiden för handläggning per ärendetyp.

Justerandes sign
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Samberedning
Samberedning har initierats med kommunstyrelsens planavdelning som parallellt arbetar med de
revideringar som krävs för planfrågorna. Planavdelningen har reviderat i tabell 23 i
taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun. Detta
ärende avser endast de ändringar som föreslås för Bygg- och miljönämndens del.
Beskrivning av ärendet
Den nu föreslagna taxan innebär tillägg av poster för typen relationshandling och typen
avgiftsreducering vid lång handläggningstid (som lagstadgades 1 januari 2019, proposition
2017/18:210).
Små skrivfel har rättats till samt förtydligande i text för punkterna 1.35 och 2.35 (tabell 1 och 2).
En ny post för relationshandling har lagts till i taxan. Beslut om en relationshandling kan meddelas i
de fall mindre ändringar behöver göras i ett beviljat och giltigt lov. Avgift för nerlagd tid i dessa
ärenden tas ut enligt timdebitering.
En ny post för avgiftsreducering vid lång handläggningstid läggs till i taxan. Avgiftsreducering är
lagstadgad from 1 januari 2019 och gäller för samtliga lov, förhandsbesked och anmälansärenden.
Beslut ska meddelas inom 10 veckor från den dagen ansökan är komplett. Om det är nödvändigt på
grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen förlängas en gång med högst tio
veckor.
Avgiften ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist överskrids.
Motsvarighet för anmälansärenden gäller fyra veckors tidsfrist.
I de fall som en situationsplan för en huvudbyggnad är upprättad med en Nybyggnadskarta som
bakgrund i bygglovsbeslutet så underlättas det arbete som utförs vid en utstakning betydligt vid såväl
beräkning som vid fältarbete. Därför är det lämpligt att införa en rabatt för de utstakningarna i tabell
16 punkten 16.13, 0,5 timmar.
På grund av ändrade rutiner och digitalisering ändras även uträkningstabellen som ligger tillgrund för
tabell 15 Nybyggnadskarta. Startkostnaden minskar då mer av ärendemängden kommer in via Etjänsten medan andelen detaljer i kartprodukten har ökat vilket innebär att summan av dessa
förändringar tar ut varandra sammantaget, vilket inte gör att taxan justeras.
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2020-2022 för budget 2020 och plan för 2020-2022.
Lagkrav
Plan- och bygglagen
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen handlägga ärenden om bland annat lov, anmälan,
förhandsbesked och detaljplaner. Handläggningen kräver resurser från kommunens sida.
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Kommunen får enligt 12 kap 8 § PBL ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41b §§ PBL, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter måste kommunen ha en taxa beslutad i
kommunfullmäktige enligt 12 kap 10 § PBL. Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna
få täckning för sina kostnader inom området. Enligt 12 kap 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap 8 eller
9 §§ PBL inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller
handläggning som avgiften avser.
Kommunen kan välja att inte ta ut en avgift, eller att ta ut en avgift som inte täcker kostnaderna för
handläggningen. Handläggningen måste då istället finansieras med skattemedel.
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725),
som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För
tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det
följer av lag eller annan författning”.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun är en förutsättning
för mål och budget 2020-2022.
Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför konsekvenser för mål och budget 2020-2022.
Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess.
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§82

Dnr BMN 2019-123

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Beslut
Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställer om att kommunfullmäktige beslutar
1. Att utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller följande lokala föreskrifter för
att skydda människors hälsa och miljön.
2. Föreskrifterna ska gälla från och med 1 januari 2020.
3. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
4. Med stöd av 9 kap. 7, 8, 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 37, 39, 40, 44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Sammanfattning
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö togs av kommunfullmäktige
2009. Dessa är i behov av en uppdatering.
Underlag till beslut
arbetsutskottets protokoll 2019-06-19 § 128
tjänsteskrivelse 2019-05-31
förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Bakgrund
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö togs av kommunfullmäktige
2009. Dessa är i behov av en uppdatering.
Samberedning
Ingen samberedning krävs i detta ärende.
Beskrivning av ärendet
De förändringar som föreslås är följande:
Under punkt 4 så behöver dispens sökas endast för giftorm istället för som tidigare orm generellt. För
höns krävs ingen dispens för upp till fem stycken.
Punkt 7 och 8 är nya och gäller spridning av slam samt uppsamling av gödsel.
Punkt 9 är ny och syftar till att skydda grund- och ytvatten.
Koppling till gällande styrdokument
Dokumentet är i sig ett styrdokument.
Lagkrav
9 kap. 7, 8, 11-13 §§ miljöbalken (1998:808)
13, 17, 37, 39, 40, 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
44 § kommunallagen (2017:725) punkt 1 och 2.
8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725)
Justerandes sign
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Ekonomiska konsekvenser
Ändringarna i föreskrifterna bedöms inte påverka ekonomin i någon riktning.
Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför inga konsekvenser för mål och budget 2020-2022.
Tidplaner
Ärendet behandlas på Bygg- och miljönämnden i juni 2019 och därefter i Kommunfullmäktige.
När kommunfullmäktige har fattat beslut ska det skyndsamt skickas till Länsstyrelsen samt
Lantmäteriet.
Beslutet ska kungöras på kommunens anslagstavla när protokollet för de beslutade föreskrifterna har
justerats.
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§83

Dnr BMN 2019-120

Ta fram mål och budget för bygg- och miljönämnden 2020-2022
Beslut
Bygg- och miljönämnden
godkänner underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
förslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för år 2020 för nämndens verksamhet enligt
underlaget.
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har tagit fram ett underlag till verksamhetsplan för 2020-2022 (taxor
inkluderade). Mått för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål och mått samt de
kommunövergripande målen presenteras i dokumentet.
Driftbudgeten för bygg- och miljönämnden år 2020 är netto 18 mnkr. Därefter ökar driftbudgeten med
200 tkr för år 2021 och med 200 tkr för år 2022. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall
kunna genomföras enligt plan.
Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan bedöms följande åstadkommas för invånarna;
Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
Hög kvalitet (som mäts utifrån andel rätt i överprövningar)
Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
Bättre hälsa och trygghet (som mäts utifrån tillsynsparametrar)
Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)
Underlag till beslut
arbetsutskottets protokoll 2019-06-19 § 129
tjänsteskrivelse 2019-05-28
Underlag till verksamhetsplan 2020-2022 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har upprättat underlag till verksamhetsplan 2020-2022 i enlighet med
fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styr- och ledningssystem.

Koppling till gällande styrdokument
Bygg- och miljönämnden har upprättat underlag till verksamhetsplan 2020-2022 enligt
planeringsförutsättningar 2020-2022 samt enligt kommunens styr- och ledningssystem.
Lagkrav
Kommunallagen
Justerandes sign
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Samberedning
Samberedning är inte aktuellt för ett underlag till kommunens verksamhetsplan. Ärendet gällande
plan- och bygglovstaxa har samberetts med kommunstyrelsens planavdelning.
Beskrivning av ärendet
Utifrån planeringsförutsättningar 2020-2022 har bygg- och miljökontoret arbetat fram ett underlag till
verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2020-2022. Underlaget ska, efter beslut i
kommunfullmäktige om Mål och Budget 2020-2022, fastställas som verksamhetsplan.
I underlaget till verksamhetsplan ingår Norrtälje kommuns vision och värdegrund, bygg- och
miljönämndens verksamhetsidé, verksamhetsmål och mått som är kopplade till kommunfullmäktiges
övergripande mål samt kommunövergripande personalmål. Underlag till verksamhetsplan innehåller
även mått för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska förutsättningar och ramar för bygg- och
miljönämnden. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna genomföras enligt plan.
Intäkterna och kostnaderna är uppräknade enligt centrala anvisningar. Då rambudgeten låses så
tidigt inför 2020 riskerar avvikelserna att bli stora. De intäkter som bygg- och miljönämnden
budgeterar utgår ifrån uppskattad mängd och typ av ärenden. Då nämnden inte kan styra över vilka
ärenden som kommer in vet vi erfarenhetsmässigt att det blir avvikelser.
Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan bedöms följande åstadkommas för invånarna;
Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
Hög kvalitet (som mäts utifrån andel rätt i överprövningar)
Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
Bättre hälsa och trygghet (som mäts utifrån tillsynsparametrar)
Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Konsekvensanalys/riskanalys
Verksamhetsplanen ingår i kommunens styr- och ledningssystem. I verksamhetsplanen ska det
framgå att verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att
resurserna används effektivt.
Jämställdhetsanalys
I planeringsförutsättningar 2020-2022 finns ett särskilt avsnitt om jämställdhet. Enligt kommunens
jämställdhetsstrategi ska jämställdhetsperspektivet införlivas på alla nivåer i beslut och processer.
Barnkonsekvensanalys
I Mål och Budget 2019-2021 lyfts barnrättsperspektivet fram och verksamheterna ska ta hänsyn till
barnrättsperspektivet.
Ekonomisk analys
Bygg- och miljönämnden har lämnat ett underlag till verksamhetsplan utifrån beslutade budgetramar
och förutsättningar i planeringsförutsättningar 2020-2022.
Justerandes sign
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Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan behandlas av respektive
nämnd senast i juni 2019.
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