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Dnr 2015-34

Yttrande tiii JO avseende remiss den 8 januari 2015 (JO dnr 6440-2014)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta,
1. Anta nedan yttrande som sitt eget,
Bakgrund
Thomas Mehks har anmält klagomål mot nämnden bl.a. med anledning av
handlaggningstiden m.m. i ett ärende avseende bygglov och strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus, (BoM 2014-275)
JO begärden 8 januari 2015 yttrande av nämnden i ärendet.
Nämnden noterar att JO inte bett om yttrande i ärende BoM 2011-10 som nämns i Mehks
begäran om rättsprövning. Upplysningsvis kan nämnas att det ärendet avgjorts med förmån,
för nämndens beslut genom Mark- och miljödomstolen som avslagit Mehks överklagande.
Mark- och miljoöverdomstolen har inte meddelat prövningstillstånd.
Yttrande
Enligt gällande lagstiftning samt Bygg- och Miljökontorets system för kvalitetsstyrning ska
handläggning av tillsynsärenden, ske skyndsamt och i vart fall utan onödig fördröjning.
Enligt bestämmelserna i 9 kap, 27§ plan och bygglagen (2010:900) ska ärende avgöras med
beslut inom 10 veckor efter det att det att ansökan är komplett, Vidare finns möjlighet för
nämnden att besluta om ytterligare 10 veckors bandläggningstid.
Av diariet framgår att ansökan enligt Plan- och bygglagen ansetts komplett 2014-04-22.
Inom 8 veckor (2014-06-17) expedieras arbetsutskottets förslag till avslag. 2014-07-02
inkommer Mehks med yttrande över arbetsutskottets förslag.
I yttrandet påpekar Mehks det faktum att, enligt honom viktiga sakförhållanden, som har sin
grund i ansökan, ar felaktiga i arbetsutskottets förslag. Mehks kompletterar med de, enligt
honom, riktiga uppgifterna i samma yttrande.
Ansökan är därmed ändrad och kan ses som komplett på nytt samma dag. Beslut fattas
därefter av nämnden 2014-09-04, således efter ca 9 veckor.
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I ärendet saknas formellt beslut om förlängning av handläggningstid enligt 9 kap. 27§ plan
och bygglagen (2010:900). Dock kan påpekas att ärendet i sak handlagts inom 10+10
veckor samt att Mehks redan tidigt varit medveten om det sannolika utfallet.
På flera ställen i skrivelsen påstår klaganden att det förelegat jäv genom bygglovchef Tore
Strömberg vid prövning av ärendet. Bygg- och miljönämnden vill förtydliga att Tore
Strömberg inte har varit handläggare i ärendet. Han har heller inte varit föredragande av
ärendet och samtliga beslut har fattats av förtroendevalda.
Under pkt 3 sid 2 i Mehks skrivelse till JO påstås bl. a att bygglovchefen medverkat vid
försäljningen av fastigheten. Detta påstående bestrids i sin helhet av bygglovschef Tore
Strömberg. I klagandens bemötande av besked om att sökt bygglov skulle avslås har
klaganden själv beskrivit ett helt annat scenario, d.v.s. att klaganden var i kontakt med byggoch miljökontoret den 16 november 2010. Han fick då besked "att det skulle bli svårt” med
byggnation på fastigheten, (se bilaga 1 sid 2, daterad den 4 okt 2011 dnr 2011-10).
Nämnden har inte kunnat inhämta handläggarens synpunkter p. g. a. dennes frånvaro med
anledning av tjänstledighet.
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Dnr 2014-2663

Svar på revisionsrapport dnr 2014/30934 Livsmedelsverket,
angående revision av livsmedelskontrollen i Norrtälje kommun
inom dricksvattenområdet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1.

Bygg- och miljönämnden lämnar följande yttrande

Avvikelse 1
Myndigheten hade ingen rutin för att hantera eventuell intressekonflikt, opartiskhet och jäv.
Svar och åtgärd
Bygg- och miljökontoret har beslutat att ta fram en rutin for hantering av intressekonflikt,
jäv och opartiskhet. Denna beräknas vara färdig senast sommaren 2015.
Avvikelse 2
Myndigheten kunde inte visa att befintliga personalresurser motsvarade behovetför att
utföra kontroll.
Svar och åtgärd
Bygg- och miljökontoret har för närvarande 140 dricksvatfenaniäggningar som
kontrollobjekt. Kontrollen är uppdelad mellan två enheter, Miljö- och hälsoskyddsenheten
och Livsmedelsenheten.
Bygg- och miljökontoret har beslutat att planeringsunderlaget för respektive år ska
utvecklas och tankar oeh idéer ska utbytas mellan enheterna for att få en samsyn, Den
faktiska tidsåfgången vid dricksvattenkontrollen ska redovisas i kontrollplanen tillsammans
med objektens kontrolltid enligt riskklassningen från och med 2015. Vid årets slut kan
Bygg- och miljökontoret därmed uppvisa hur tiden från riskklassningen stämmer Överens
med den faktiskt utförda kontrollen. Detta kommer både att ge en bättre översyn över hur
mycket tid som läggs ner på dricksvattenkontroll inom enheterna och därmed även hur
mycket personalresurser som kravs för att utföra kontrollen.
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Avseende personalresurserna som rapporterades in vid inrapportering for 2013, skedde en
miss i rapporteringen som resulterade i att endast Livsmedelsenhetens resurs kom med i
rapporteringen. Den faktiska resursen får dricksvattenkontrollen har sedan 2013 varit 1,05.
Från december 2014 har resursen utökas till 1,25 handläggare, vilket enligt Bygg- och
miljökontorets kontrollplaner får dricksvattenanläggningar beräknas att täcka resursbehovet
för att årligen fullgöra en effektiv och ändamålsenlig dricksvattenkontroll.
Avvikelse 3
En brist i myndighetens kompetensförsorjningsplan noterades och individuella
utvecklingsplaner saknades.
Svar och åtgärd
a) Bygg- och miljökontoret anser att den kompetens som ar nödvändig för att bedriva
dricksvattenkontroll finns inom båda enheterna i dagsläget. För att säkerställa att
kompetensen hålls på en god nivå även i framtiden kommer inventeringar av
kompetensen att genomföras årligen. En del av inventeringen kommer att göras inom
ramen för Miljösamverkan Stockholm, för att jämföra vilken kunskap som finns inom
övriga kommuner. Detta för att få en samsyn inom länet och for att utveckla de egna
enheterna,
b) Individuella utbildningsplaner för de handläggare som arbetar inom
dricksvattenkontrollen diskuteras vid de årliga medarbetarsamtalen. Handläggare som
har ansvar för dricksvattenkontrollens genomförande bevakar det utbildningsutbud som
finns samt ansvarar för att delta i de utbildningar som anses relevanta för arbetet. Inom
den individuella utvecklingen ingår även att enheterna ska genomföra internrevisioner
av varandra gällande inspektioner, rutiner och dokument två gånger per år.
Avvikelse 4
Myndigheten kunde inte visa att de avgifter som tagits ut motsvarade utförd kontroll
Svar och åtgärd
Efter utförd dricksvattenkontroll ska tidsredovisning ske i Bygg- och miljökontoret
ärendehanteringssystem Ecos, Detta har tidigare inte gjorts för Miljö- och
hälsoskyddsenhetens dricksvattenanläggningar. Tidsrapporteringen ska även redovisas i de
kontrollplaner som finns inom båda enheterna. I kontrollplanen kommer fr.o.m. 2015
kontrolltiden enligt riskklassning, faktisk utförd lcontrolltid och övriga arbetsuppgifter inom
dricksvattenkontrollen att redovisas per objekt/verksamhet. Vid årets slut kan Bygg- och
miljökontoret därmed på ett bättre sätt uppvisa hur tiden från risklclassningen stämmer
överens med den faktiskt utförda kontrollen. Detta kommer både ge en bättre översyn över
hur mycket tid som läggs ner på dricksvattenkontroll inom enheterna och därmed även hur
mycket personalresurser som krävs för att utföra kontrollen.
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Detta kommer även att förtydliga hur de avgifter som kommer in till kontrollmyndigheten
for dricksvattenkontrollen används,
Avvikelse 5
Myndigheten saknade ett system för uppföljning av personalens arbetssätt och av utförd
kontroll i förhållande till planerad kontroll
Svar och åtgärd
Bygg- och miljökontoret har idag samverkan mellan de båda enheter som bedriver kontroll
på dricksvattenanläggningar, Samverkan mellan enheterna sker kontinuerligt rörande
bedömning, rutiner och arbetssätt, även gemensam kontroll utförs delvis, Framgent kommer
två intemrevisioner per år att planeras in för att på ett mer strukturerat sätt följa upp och
utvärdera arbetssätt och metoder, För att öka graden av samverkan och likvärdighet inom
dricksvattenkontrollen kommer den årliga verksamhetsplaneringen för
dricksvattenkontrollen ske gemensamt mellan enheterna,
Avvikelse 6
Myndigheten saknade beredskapsplan som omfattar både livsmedel och dricksvatten,
Svar och åtgärd
Under 2015 kommer Bygg- och miljökontoret att revidera och uppdatera befintliga
dokument för krishantering och beredskap, Som underlag till den nya beredskapsplanen
kommer Bygg- och miljökontoret att använda sig av den så kallade ”Utbrottsiaihunden’’
som Smittskydd Stockholm tagit fram, Beredskapsplanen beräknas vara klar sommaren
2015,
Kommentarer till rapportering av kontrollresuitat
Bygg- och miljökontoret har tagit beslut om att protokollen från dricksvattenmötena från
och med 2015 kommer att utformas som en kontrollrapport och även hanteras som ett
ärende i ärendehanteringssystemet Ecos,
Kommentarer till registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar
Från 2009 tom januari 2014 har register endast funnits över de enskilda
dricksvattenanläggningar som levererade vatten till en livsmedelsverksamhet (ej samma
verksamhetsutövare), Infor 2014 års rapportering ställde Livsmedelsverket krav på att alla
verksamheter med enskilt vatten som försörjde en livsmedelsverksamhet och som hade
samma verksamhetsutövare skulle delas upp i separata register, Registrering och
riskklassning av dessa verksamheter utfördes under februari 2014,
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