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Arkivbeskrivning med tillhörande bilagor för Bygg- och
miljönämnden och Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att anta
1. Bygg- och miljönämndens och bygg- och miljökontorets reviderade arkivbeskrivning,
daterad 2018-05-23
2 . Register, förteckningar och andra sökmedel till bygg- och miljökontorets allmänna
handlingar, daterad 2018-05-24

Motivering
En revidering av bygg- och miljönämndens arkivredovisning med tillhörande bilagor
utfördes under 2017 (Bmn § 69, 2017-09-07), detta i enlighet med gällande
dokumenthanteringsplan (2017-06-21). Denna revidering avser:
• Arkivbeskrivning Bygg- och miljönämnden och Bygg- och miljökontoret i Norrtälje
Kommun, bilaga 1. Revidering av arkivredovisningen är av stor vikt då bygg- och
miljökontoret arbetar aktivt med att utveckla och effektivisera hanteringen av
allmänna handlingar och dokument.
• Register, förteckningar och andra sökmedel, till bygg- och miljökontorets allmänna
handlingar, bilaga 3. Revidering avser främst register över mätnings- och
kartenhetens handlingar som tidigare funnits i närarkiv under våren 2018 och utifrån
gällande dokumenthanteringsplan har arkiverats hos stadsarkivet. Även excel-fil med
kontrollplan för livsmedelskontrollen har tagits bort då planeringsdokument för
kontrollen enligt samarbetsavtal organiseras av Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd (SRMH).

Dokumenthanteringsplan, bilaga 2. Ingen revidering utförd. Revidering av
dokumenthanteringsplanen kommer ske under hösten 2018 då processerna för bygg- och
miljönämnden färdigställts och den informationsbaserade redovisningen ritas in i
processkartan.
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Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-05-24
Bilaga 1: Arkivbeskrivning Bygg- och miljönämnden och Bygg- och miljökontoret, daterad
2018-05-23, inklusive organisationsscheman, bilaga 1.1-1.6, Norrtälje kommun samt
Bygg- och miljökontoret.
Bilaga 2: Dokumenthanteringsplan, daterad 2017-06-21.
Bilaga 3: Register, förteckning och andra sökmedel till Bygg- och miljökontorets allmänna
handlingar.

Bakgrund
Enligt arkivlagen(1990:782), offentlighets- och sekretesslagstiftningen(2009:400) samt
Norrtälje kommuns arkivreglemente skall vage myndighet upprätta en arkivbeskrivning
där myndighetens handlingar finns beskrivna med anvisningar om hur de skall hanteras.
Denna arkivbeskrivning är reviderad utifrån tidigare upprättad arkivredovisning beslutad
bmn 2017-09-07 §69.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §83

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(3)

2018-06-07

Dnr 2018-1474

Internkontrollplan för Bygg- och miljönämnden 2019
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

1. anta internkontrollplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.

Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2019-2021 senast i juni 2018. Intemkontrollplanen som tidigare ingått
i underlaget ska nu hanteras som ett separat ärende.

Intemkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning
och utvärdering. Intemkontroll ger ramverk för en pågående intem 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 intemkontrollområden:
- Informationssäkerhet
- Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
- Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut
En internkontrollplan för 2019 för bygg- och miljönämnden har utarbetats utifrån de från
kommunfullmäktige tre övergripande målen. Planen ingår som bilaga i detta ärende.
Bakgrund
Syftet med intemkontroll är att kartlägga om lagar och andra föreskrifter samt kommunens
mål och riktlinjer följs. Intemkontroll, kvalitetssäkring och styrning är en viktig del i vägen
till att nå god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Intemkontroll ger ett ramverk för en pågående intem process som syftar till att leva upp till
kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande intemkontrollområden:
- Informationssäkerhet (internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på
ett tillfredställande sätt hanterar informationssäkerheten utifrån de lagkrav GDPR
(General Data Protection) ställer)
- Professionellt förtroendeslcapande förhållningssätt (internkontrollområdet syftar till att
skapa en internkontrollplan som säkerställer attpolicys, 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 intemkontrollplaner ska (minst) en intemkontrollpunkt finnas till respektive
intemkontrollområde.
Intern kontroll regleras i 6 kap 6 § i Kommunallagen (2017:725).
Samberedning
Beredning har skett inom bygg- och miljökontoret.

Ärendet
Tntemkontroll har lyfts ut ur verksamhetsplan samt Mål & Budget och ska redovisas i
särskilt ärende. En gemensam mall kommer att publiceras i Rodret. Ett större arbete
avseende att säkerställa processer kring intern kontroll och riskanalys har påböijats.

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 intemkontrollområden:
- Informationssäkerhet
- Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
- Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut

Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar, Mål och Budget
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Lagkrav
Kommunallagen.
Ekonomiska konsekvenser
Intemkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning
och utvärdering. Intemkontroll ger ramverk för en pågående intem 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.
Underlag till verksamhetsplan skickas till planeringschef@norrtalje.se med kopia till
ekonomiavdelningen@norrtalje.se senast den 18 juni och nämndsbehandlat protokoll ska
skickas senast den 15 augusti. Kommunfullmäktige behandlar Mål och Budget den 12
november.
Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-05-24
Intemkontrollplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2019

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §84

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(4)

2018-06-07

Dnr 2018-1487

Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att
kommunfullmäktige beslutar

1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar bilagd taxa och taxebestämmelser, för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
2. Timavgiften fastställs till 1200 kr + uppräkning med PKV i oktober 2018, att gälla från
och med den 1 januari 2019.
3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2019.
4. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2018
5. Bygg- och miljönämnden ska för vaije 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 2019-2021 senast i juni 2018. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor). Taxorna är förutsättningar
för att verksamheten skall kunna genomföras enligt plan.

Bygg- och miljönämnden föreslår att ersätta taxa bilaga 2 med SKLs taxemodell.
Förändringar i miljöprövningsförordningen har medfört att klassningskoder,
verksamhetskoder och textbeskrivningar i nuvarande taxa bilaga 2 inte stämmer med
aktuell lagstiftning längre. Utöver det har mindre justeringar skett.

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2019-2021 senast i juni 2018. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021, 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 8 och 22
§§ samt i bilaga 1 och 2. Grundtabellen i bilaga 2 ersätts av SKLs taxemodell.

Samberedning
Ingen samberedning krävs i detta ärende.

Ärendet
En översyn över gällande miljöbalkstaxan har gjorts, varvid justeringar har skett.

§8
Det står i nuvarande taxa att restid ska debiteras. Restiden är inräknad i timavgiften och
debiteras på så sätt.
§22
Förtydligande av debitering när en verksamhet omfattas av flera verksamhetskoder (vilket
innebär att den totala avgiften ska reduceras).
Bilaga 1, Prövning miljöfarlig verksamhet.
Punkt 8 är ny och tillkommer då det i dagsläget saknas beskrivning av debitering då
sökanden ansöker om flera anläggningar på samma fastighet vid samma tillfälle.
Bilaga 1, Hälsoskydd, Anmälan, punkt 3.
Punkten har formulerats om men innebär samma sak som tidigare. Om en komplett
anmälan om urinseparerande toalett, förmultningstoalett eller latrinkompost/samkompost
inkommer i samband med en ansölcan/(anmälan) om avloppsanläggning för bad-, disk- och
tvättavlopp (BDT-avlopp) så tas ingen avgift ut för anmälan av urinseparerande toalett,
förmultningstoalett eller latrinkompost/samkompost.
Bilaga 2.
Två förkortningar har lagts till.
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I övergången till SKLs taxemodell så ersätts nuvarande bilaga 2. Förändringar i
miljöprövningsförordningen har medfört att klassningskoder, verksamhetskoder och
textbeskrivningar i nuvarande taxa bilaga 2 inte stämmer med aktuell lagstiftning längre.
Denna övergång skulle innebära att vissa verksamheter kommer att hamna i en avgiftsklass
som innebär fler tillsynstimmar (högre årlig avgift) medan andra verksamheter kommer att
få färre tillsynstimmar (lägre årlig avgift).
Vid risk att en verksamhet hamnar i en avgiftsklass som ger den för mycket timmar jämfört
med dess risker finns möjlighet att använda erfarenhetsbedömning och sänka den årliga
avgiften, utifrån taxa bilaga 6. Ett annat alternativ är att använda sig av bilaga 5 i taxan som
lyder: ”Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass. Om
verksamheten bedöms ha en mycket liten omfattning och detta bedöms påverka risken kan
avgiftsklassen minskas med en klass.” Detta gör att en verksamhets avgiftsklass kan sänkas,
d.v.s. antalet timmar sänks om det skulle vara befogat.

Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2019-2021 för budget 2019 och plan för 2019-2021.
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 2019-2021.
Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför konsekvenser för mål och budget 20192021 .
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Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan skickas till
planeringschef@norrtalje.se med kopia till ekonomiavdelningen@norrtalje.se senast den 18
juni och nämndsbehandlat protokoll ska skickas senast den 15 augusti. Kommunfullmäktige
behandlar Mål och Budget den 12 november.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-05-25
Förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöballcen 2019
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöballcen 2018
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Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt plan- och
bygglagen och mät- och karttaxa
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att
kommunfullmäktige beslutar

1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) revidera taxan för punkterna
16.1 - 16.8 och 16.11 (tabell 16). Punkterna 20.1 - 21.1 (tabell 17-21), punkterna 25.1,
25.3, 25.4, 25.7 - 25.10, 25.12, 25.13.1 och 25.16 (tabell 25) i bilagd taxa (tabeller 125) taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje
kommun,
2. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2019

Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2019-2021 senast i juni 2018. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021, 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 smärre korrigeringar gällande ärenden som avskrivs eller
avvisas enligt tabell 17-21 samt smärre justeringar i texter och priser i mät- och kartdelen
tabell 16 och 25. Kostnaden för gränspåvisning höjs från två till tre timmar om det är fast
pristabell 25.13.1
Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2019-2021 senast i juni 2018. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021, 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 intälctsfinansieras med ca 75 - 85 % via taxor.
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Plan - och bygglovstaxan är baserad på genomsnittstiden för handläggning per ärendetyp.
Samberedning
Samberedning har initierats med kommunstyrelsens planavdelning som parallellt arbetar
med de revideringar som krävs för planfrågorna. Detta ärende avser endast de ändringar
som föreslås för Bygg- och miljönämndens del.

Beskrivning av ärendet
Den nu föreslagna taxan innebär smärre korrigeringar gällande ärenden som avskrivs eller
avvisas (tabell 17-21), samt smärre justeringar i texter och priser i mät- och kartdelen
(tabell 16 och 25). Kostnaden för gränspåvisning höjs från två till tre timmar om det är fast
pristabell 25.13.1

Ett beslut om avskrivning görs om den som ansökt t.ex. ångrar sig och tar tillbaka sin
ansökan/anmälan, dvs. ansökan/anmälan avskrivs för att den återkallas.
Ett beslut om avvisning görs t.ex. om ansökan/anmälan är ofullständig och begärda
kompletteringar inte har inkommit.
Enligt nuvarande taxa för ärendetypema avskriv och avvisa, ska avgift tas ut för nedlagt
arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. För år 2017 var
intäkterna sammanlagt ca 60 tkr för dessa typer av ärenden. Förslaget är att inte ta ut någon
avgift i dessa ärendetyper vid första avskrivnings/awisnings-beslutet. Om ärendet
inkommer på nytt för liknande åtgärd inom samma fastighet och om beslut om
avskrivning/awisning görs på nytt ska avgift tas ut för nerlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Skälet till föreslagen ändring är den extra
administration som uppstår då den debiterade summan ofta, i ett senare skede, får
krediteras. Detta då ärendet ofta återkommer i en ny ansökan/anmälan för samma åtgärd en
kort tid efter avskrivnings/awisnings-beslutet. Kontoret får också hantera tidskrävande
samtal angående dessa beslut.
Tabell 16 ändras generellt så att det för en huvudbyggnad alltid ingår utsättning av upp till
sex höm (flertalet byggnader som nu byggs är i form av en vinkel). Utstakning av
komplementbyggnad, komplicerade förhållande, justeras ned så att det alltid kostar lika
mycket att staka ut oavsett närhet till gräns. Dessa justeringar görs för att enklare kunna
svara på kostnadsförfrågningar från våra invånare.
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I tabell 25 justeras priserna marginellt i tabellerna 25.1, 25.3, 25.4 och 25.8.1 för att priset
inklusive moms inte ska sluta med öresavjämningar. Förklarande texter läggs till i
tabellerna för att enklare förklara vad som kommer att levereras utifrån kostnaden som
debiteras.
Priset på enklare karta, tabell 25.1.1 justeras från 500 kr till 600 kr (inkl moms) då
innehållet i kartan utökas och redovisar fler typer av objekt.
Fast pris på gränspåvisning infördes i taxan till 2018. Vid utvärdering av
gränspåvisningstjänsten som erbjudits kan konstateras att det i snitt tar längre tid än
tidigare beräkning, därför höjs avgiften för ”Gränspåvisning fast pris”, tabell 25.13.1, från
två timmar till tre timmar.
Grundkarta för detaljplan har en större startkostnad och kräver oftast mer kartmaterial i
kringområdet för olika typer av utredningar. Därmed föreslås minsta debiterbara areal öka
från fem till sex hektar, i tabell 25.3.
I detalj vilka ärendetyper som föreslås att korrigeras framgår i bifogad bilaga ”PBL-taxagäller från 20190101”. Samtliga ändringar är markerade med gulmarkerade kolumner.
För timavgiften 2019 gäller, enligt nuvarande taxa, att den indexuppräknas med Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV oktober 2018).

Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2019-2021 för budget 2019 och plan för 2019-2021.

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.
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 nybyggnadslcartor,
6.
framställning av arkivbeständiga handlingar,
7.
expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41b §§ PBL, och
8.
andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder.
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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 2019-2021.

Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför konsekvenser för mål och budget 20192021 .

Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan skickas till
planeringschef@norrtalje.se med kopia till ekonomiavdelningen@norrtalje.se senast den
18 juni och nämndsbehandlat protokoll ska skickas senast den 15 augusti.
Kommunfullmäktige behandlar Mål och Budget den 12 november.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
PBL-taxa-gäller från 2019-01-01
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Taxa för Bygg- och miljönämndens kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen i Norrtälje kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att
kommunfullmäktige beslutar

1. Anta bilagd taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Norrtälje
kommun,
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019,
3. Nuvarande taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen (dvs taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet) upphör att gälla 31 december 2018,
4. Timavgiften fastställs till 1250 kr för övrig kontroll och 1 100 kr för extra offentlig
kontroll, att gälla från och med den 1 januari 2019,
5. Bygg- och miljönämnden ska för vaije 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 2019-2021 senast i juni 2018. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan.

Den nu föreslagna taxan har arbetats fram av Täby kommun, Södra Roslagens Miljö- och
hälsoskyddsnämnd (SRMH), som genom samarbetsavtal sedan den 1 januari 2018 utför
kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Norrtälje kommun.
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Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2019-2021 senast i juni 2018. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan.

Den nu föreslagna taxan har arbetats fram av Täby kommun, Södra Roslagens Miljö- och
hälsoskyddsnämnd (SRMH), som genom samarbetsavtal sedan den 1 januari 2018 utför
kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Norrtälje kommun
Samberedning
Inte aktuellt.

Beskrivning av ärendet
Se bilaga 1.
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2018-2020 för budget 2018 och plan för 2019-2020.

Lagkrav
Se bilaga 1.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Norrtälje kommun
är en förutsättning för mål och budget 2019-2021. Se bilaga 1.

Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför konsekvenser för mål och budget 20192021. Se bilaga 1.
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Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan skickas till
planeringschef@norrtalje.se med kopia till ekonomiavdelningen@norrtalje.se senast den
18 juni och nämndsbehandlat protokoll ska skickas senast den 15 augusti.
Kommunfullmäktige behandlar Mål och Budget den 12 november.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Förslag till taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Norrtälje kommun
Nuvarande taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Norrtälje kommun
(dvs taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet).
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Underlag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2019-

2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. godkänna samt till kommunfullmäktige (KF) lämna bilagda underlag till
verksamhetsplan avseende bygg- och miljönämndens verksamhet 2019-2021, daterad
2018-05-29.

M eddelande
Ingemar Wallén (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2019-2021 senast i juni 2018. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan. Under respektive kommunfullmäktigemål finns förslag
på verksamhetsmål samt styrtal eller resultatmått.

Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2019-2021 senast i juni 2018. En gemensam mall - Underlag till
kommunens verksamhetsplan - ska användas. Inrapportering av mål och mått görs i
ärendesystemet Rodret. De obligatoriska ekonomiska uppställningarna görs i excel.
Samberedning
Samberedning är inte aktuellt för ett underlag till kommunens verksamhetsplan. Ärendet
gällande plan- och bygglovstaxa har samberetts med kommunstyrelsens planavdelning.
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Beskrivning av ärendet
Kontoret har, utifrån planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan
2020 samt 2021, arbetat fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor)
som bygg- och miljönämnden nu har att ta ställning till.

Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna genomföras enligt plan. Under
respektive kommunfullmäktigemål finns förslag på verksamhetsmål samt styrtal eller
resultatmått.
Intern kontroll har lyfts ut ur verksamhetsplan samt Mål & Budget och ska redovisas i
särskilt ärende. En gemensam mall kommer att publiceras i Rodret. Ett större arbete
avseende att säkerställa processer kring intern kontroll och riskanalys har påbörjats.
Intäkterna och kostnaderna är uppräknade enligt centrala anvisningar. Fortsatta satsningar
på digitalisering ger kostnad på kort sikt men effektivisering på längre sikt.
Då rambudgeten låses så tidigt inför 2019 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. Utgångspunkten för driftbudgeten 2019 har varit att nuvarande
organisation bibehålls. Om förändringar i organisation sker kommer budgeten att anpassas
till detta.
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)

Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021.

Lagkrav
Är inte tillämplig.
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Ekonomiska konsekvenser
Ärendet följer planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt
2021. De ekonomiska konsekvenserna framgår av detta underlag.
Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av eventuella förändringar i separata ärenden med förslag till taxor medför
konsekvenser för mål och budget 2019-2021.
Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan skickas till
planeringschef@norrtalje.se med kopia till ekonomiavdelningen@norrtalje.se senast den
18 juni och nämndsbehandlat protokoll ska skickas senast den 15 augusti.
Kommunfullmäktige behandlar Mål och Budget den 12 november.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-05-29
Underlag till verksamhetsplan avseende bygg- och miljönämndens verksamhet 2019-2021,
daterad 2018-05-29

Till ovan underlag hör också följande bilagor
Bilaga 1 Ws Visionen
Bilaga 2 Ws Värdegrunden
Bilaga 3 BoM Organisationsschema 2019
Bilaga 4 A Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Bilaga 4 B Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen
Bilaga 4 C Taxa för kontroll inom livsmedelsområdena
Bilaga 4 D Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Bilaga 4 E Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område
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