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Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnads förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 förperioden januari
augusti 2019 förbyggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.
Delårsrapporten innehåller även en prognos förhelåret 2019, uppföljningav
mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per
verksamhetsområde.
Förvaltningens uppdrag äratt se rill att de av kommun fullmäkdge fastställda
målen uppnås samt att planerna förverksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöversluridande ska nämnden besluta om nödvändigaåtgärder
snarast möjligt. Om åtgärdernai väsentlig utsträckning försämraruppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärdernaunderställas kommunstyrelsen förförslagtill
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Förvaltningens uppdrag äratt se till att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppnås samt att planerna förverksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändigaåtgärder
snarast möjligt. Om åtgärdernai väsentlig utsträckning försämraruppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärdernaunderställas kommunstyrelsen förförslagtill
beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av måloch särskilda uppdrag
Den l januari 2019 börjadede nya bestämmelserna om reduktion av bygglovsoch anmälansavgifter att gälla. Bestämmelserna innebär en skärpning av kraven
förbyggnadsnämnden. Bland annat säger bestämmelserna att avgiften ska
reduceras med en femtedel per påbörjadvecka som nämnden överslyiderden
tidsfrist som gäller föratt meddela beslut i ett ärende. Efter ett överskridande
med fem veckor har nämnden inte rätt att ta ut någon avgift. Förändringen
ställer betydligt högreluav på att verksamheten har en snabb och smidig
hantering av ärenden under hela processen. Verksamheten Idarar lagkraven men
arbetsmiljön förhandläggarna och koordinatorerna har påverkats negativt då
möjligheternaatt styra arbetsbelastningen har minskat rejält och utrymmet för
misstag i hanteringen ärmycket mindre än tidigare.
Planteringen av dllsynsärenden har historiskt sett varit förhållandeviseftersatt i
kommunen. En konsekvens av detta verkar vara att Tyresöhar attraherat en
störremängd oseriösaaktörerän vad som vanligtvis ärnormalt fören kommun
av Tyresös storlek. Bland de ärenden som relaterar till sådana aktörerkan
nämnas flera industrifastigheter som olovligen används som bostäder. Det
förekommerockså fasdghetsägare som har sitt ägande via utländska adresser
eller bolag vilket i förlängningenmedföratt de kan vara mycket svår att komma
i kontakt med. Dessa ärenden är således relativt komplexa då fastighetsägarna
ofta väljer att inte bistå i den omfattning som utredningen luävef. Ävendetta
medförlängre handläggningstider än normalt. En annan effekt av den eftersatta
tillsynen är den omfattande ärendebalansen och den utdragna
handläggningstiden. Idag finns 370 pågåendeärenden, där de äldsta upprättades
redan år2000. Av de 370 ärendena har 115 ärenden inkommit i år (11 avseende
ovårdade tomter och 104 avseende olovligt byggande). En fjärdedel av dessa
104 utgörbygglovsärenden äldre än 5 år som saknar slutbesked. Dessa utgören
ny typ av tillsynsärenden som tidigare hanterats som en egen ärendetyp.
Trenden med fler inkommande tillsynsärenden kan delvis förldaras av en ny
rutin förärenden som inte avslutats inom 5 år. Under 2019 har vi hittills
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avslutat 110 tillsynsärenden (14 avseende ovårdad tomt och 96 avseende
olovligt byggande). Detta kan jämförasmed att under hela 2018 avslutades 51
dllsynsärenden och 2017 avslutades 106 tillsynsärenden). Med nuvarande
resurser bedömerenheten att ärendebalansen kan vara nere på en önslwärdnivå
om ca 5 år.

Verksamhetsuppföljning
Intäktervia taxor och avgifter ligger för perioden 731 tkr under det
budgeterade, något som ses ligga inom den normala variadonen av intäkter.
Intäkterna förväntasökai och med att den nya taxemodellen införts,då
modellen förväntasbidra med högreintäkteri verksamhetens mindre
ärenden. Ett par störrebygglov som uppgår dll 600 tkr har blivit beslutade i
augusd och kommer att falla in med intäkten i september. Det bidrar dll att
enheten har möjlighetatt hålla sin budget.
Jämförtmed tertial l 2019 ses följandetendenser: Handläggningsdderna för
lov, som presenterats tidigare i rapporten, har ökatvad gäller samtliga
nyckeltal. Medeldd vad gäller handläggningstid (mätt i antal veckor) för
komplett ärende till beslut har dll exempel ökat från 2,8 veckor till 3,8
veckor. Samma tendens ses förhandläggningsdder förAttefallsåtgärder.
Lov- och Attefallsärenden som inkommit via MittBygge har ökat från 52 %
till 57 % under tertial 2 2019. Trots det har verksamheten korta
handläggningstider i relation dll de lagkrav som finns.
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Viktiga händelser
Positiva händelser
•

Verksamheten har tagit fram en ny modell föratt arbeta systematisk med
verksamhetsutveckling samt arbetat fram en ny taxa som kommer att ge en bättre
kostnadstäckningförverksamheten. En översyn av delegationsordningen har
genomförtsföratt fåen effektivare process som kan matcha de nya lagkrav som har
trätti kraft.

•

Verksamhetens bevakningsarbete av tillsynsärenden har reviderats i samarbete med
tillsynshandläggareföratt säkra ett bra flöde.Verksamheten har även granskat
rutinen förutlämnandeav offentliga handlingar utifrånGDPR och rutinen ska
granskas av kommunjuristen. Ett nytt förslag på hantering av svåra medborgarfrågor
har tagits fram och planen äratt implementera det nya arbetssättet under hösten.

•

Arbetet med arkivering och digitalisering fortsätteroch innan sommaren har en ny
dokumenthanteringsplan antagits i nämnden.Stort fokus har även lagts på service
och kommunikation. Tillsammans med enheten Projektstödoch kommunikation har
ett projekt påbörjatsmed syfte att förbättrasåvälintern som extern service.

Utmaningar
•

Den l januari 2019 börjadede nya bestämmelsernaom reduktion av bygglovs- och
anmälansavgifteratt gälla. Bestämmelserna innebären skärpningav kraven för
byggnadsnämnden. Bland annat sägerbestämmelserna att avgiften ska reduceras
med en femtedel per påbörjadvecka som nämndenöverskriderden tidsfrist som
gällerföratt meddela beslut i ett ärende. Efter ett överskridandemed fem veckor har
nämndeninte rättatt ta ut någonavgift. Förändringenställerbetydligt högrekrav på
att verksamheten har en snabb och smidig hantering av ärendenunder hela
processen. Arbetsmiljönförhandläggarnaoch koordinatorerna har påverkats
negativt då möjligheternaatt styra arbetsbelastningen har minskat rejältoch
utrymmet förmisstag i hanteringen ärmycket mindre äntidigare.

•

Hanteringen av tillsynsärenden har historiskt sett varit förhållandeviseftersatt i
kommunen. En konsekvens av detta verkar vara att Tyresöhar attraherat en större
mängdoseriösaaktöreränvad som vanligtvis ärnormalt fören kommun av Tyresös
storlek. Bland de ärendensom relaterar till sådanaaktörerkan nämnasflera
industrifastigheter som olovtigen användssom bostäder. Det förekommerockså
fastighetsägaresom har sitt ägandevia utländskaadresser eller bolag vilket i
förlängningenmedföratt de kan vara mycket svåratt komma i kontakt med. Dessa

ärendenärsåledes relativt komplexa dåfastighetsägarna ofta väljeratt inte bistå i
den omfattning som utredningen kräver.Ävendetta medförlängre
handläggningstiderännormalt. En annan effekt av den eftersatta tillsynen ärden
omfattande ärendebalansenoch den utdragna handläggningstiden. Idag finns 370
pågåendeärenden,därde äldstaupprättadesredan år2000. Av de 370 ärendena har
115 ärendeninkommit i år(11 avseende ovårdadetomter och 104 avseende olovligt
byggande). En fjärdedelav dessa 104 utgörbygglovsärendenäldreän5 årsom saknar
slutbesked. Dessa utgören ny typ av tillsynsärendensom tidigare hanterats som en
egen ärendetyp.Trenden med fler inkommande tillsynsärenden kan delvis förklaras
av en ny rutin förärendensom inte avslutats inom 5 år.Under 2019 har vi hittills
avslutat 110 tillsynsärenden (14 avseende ovårdadtomt och 96 avseende olovligt
byggande). Detta kan jämförasmed att under hela 2018 avslutades 51
tillsynsärendenoch 2017 avslutades 106 tillsynsärenden). Med nuvarande resurser
bedömerenheten att ärendebalansen kan vara nere på en önskvärdnivåom ca 5 år.
•

Verksamheten har inte lyckats med att fåigånghandläggningenav OVK och fråganär
nu pausad i väntan på att den nya enhetschefen ärpåplats.

Omvärlden
Verksamhetsområdetser en tydlig trend att kunderna har högrekrav på smidiga digitala
lösningar/e-tjänstersom stöttardem vid en ansökan. De har också högreförväntningarpå
snabb och kontinuerlig återkopplingvad gällerärendetsstatus. Antalet ansökningarligger
stabilt på en relativt högnivåom man jämföröverflera år. Byggkonjunkturen verkar alltsåha
stabiliserat sig efter nedgången hösten2017. Någon ytterligare nedgångförväntasinte i
närtidom inga oförutsedda händelserinträffar.

Analys
Slutsatser - sammanfattande bedömning
Föratt kunna följade nya lagkraven som träddei kraft börjanav 2019 strävarverksamheten
efter att försökagranska nyligen inkomna ärenden omgående, dock senast under andra
veckan fråndet att en ansökan inkommit. Föratt kunna uppfylla kundernas förväntningar
måsteverksamheten ha en effektiv och digitaliserad handläggning. En omfattande
rådgivning, bådedigital och personlig, till bygglovsökandenärtill hjälpföratt fåså många
kompletta ansökningarsom möjligt. Det görockså hanteringen av ärendenenklare och mer
effektiv.

Åtgärdersom har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser
Verksamheten har börjatarbeta mer samordnat och systematiskt med utvecklingsfrågor.
Den nya arbetsmodellen syftar till att samordna utvecklingsfrågorna mellan bygglovsenheten
och staben, främstmed fokus på systemförvaltning.
Efter årsskiftetomorganiserades staben till en avdelning med tvåenheter och tjänstensom
enhetschef förFörvaltningsstödoch samordning har rekryterats och Monica Juneheim tillträderi
september.
Det har avsatts mer resurser till tillsyn och arkivhantering. Det ärpositivt förverksamheten
på bådekort och långsikt. Bland annat börjarbygglovsenheten se effekten av att ha avsatt
två heltidstjänsteroch en studentmedarbetare på deltid föratt arbeta med verksamhetens
tillsynsärenden.
Under 2018 fick bådebygglovsenheten och enheten förförvaltningsstödoch samordning ta
emot synpunkter frånmedborgare som menade att de var tvungna att prata med flera olika
tjänstepersonerinnan de fårsvar på sina frågor.Ävenmail kan hanteras snabbare internt för
att öka nöjdheten bland medborgarna. Förvaltningsstödoch samordning har därförhaft en
person påplats i Servicecenter under vårenföratt utbilda samhällsvägledarnasåatt de ska
kunna svara påfler frågor.Till höstenskapas en ny gemensam mailinkorg föralla
handläggaredit koordinatorerna kan skicka handläggarfrågoriställetföratt frågorna riskerar
att skickas till enskilda handläggaresom ärfrånvarande.
Mallar, rutiner och delegationsordning har ändratsföratt möjliggöraen anpassning till den
nya lagstiftningen. Med full bemanning finns nu goda möjligheterförverksamheten att leva
upp till de höjda kraven men vid bortfall i personalgruppen fårenheten betydligt svårareatt
klara tidsfristerna.
Det kommer krävasen generell ambitionshöjningi verksamheten föratt kunna mötade
förväntningarsom kunderna ställer. Föratt leva upp till förväntningarnaser verksamheten

ett behov av att hitta IT-lösningarsom bättrestödjerhandläggarnai deras arbete och ger
den snabba återkopplingsom kunderna förväntarsig och som på sikt kan bidra till en helt
digital samhällsbyggnadsprocess. Föratt nådit behöververksamheten bland annat göra en
förstudieav digitala verktyg som kan ligga till grund förden fortsatta utvecklingen.

Konsekvenser
De nya bestämmelsernaom reducerade bygglovs- och anmälansavgifter,som innebären
skärpningav kraven förbyggnadsnämnden,fortsätteratt påverka verksamheten dådet har
en stor inverkan på arbetsmiljön. Detta blev extra tydligt under semesterperioden dåde
medarbetare som var påplats fick ägna mycket tid åtatt täcka upp förlediga kollegor
eftersom påbörjadeärenden riskerar att bli liggande hos enskilda handläggare. De nya
bestämmelserna kommer att innebäraatt verksamheten fårdet betydligt svårareatt
hantera längrefrånvarooch semesterperioder framöver. Bygglovenheten ser ett behov av
att avsätta mer resurser, bådeekonomiska och medarbetare, till utvecklingsarbete och
effektivare verktyg fören smidigare process. Med hjälpav det kan effektiviteten i
handläggningenförbättras.Det möjliggörockså mer tid till information och rådgivning.
Bygglovenheten noterar att det kommer krävasmer omfattande ändringarföratt nåden
effektivitet som verksamheten strävarefter.

Grundförutsättningar
Hållbarekonomi
Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen förtilldelade ekonomiska resurser
Grundförutsättningarmed inriktning på kommunens verksamheter

Titel
Andel verksamheter enligt
verksamhetsområdetsdriftbudget som
bedrivs inom budgeterat ram
Andel verksamhetsområden med
prognossäkerhet augusti inom +/-1,0 %

idömning
| 90%

100 %

100 %

e

| Trei

100 %

Ekonomisk rapport
Titel
Ekonomiskt resultat, Tkr

itfall2016
836

Utfall 2017

Utfall 2018

T
Utfall 2019-08 ! Mål2019

-918

-1 090

-1 166

Kommentar:
Intäktervia taxor och avgifter ligger förperioden 731 tkr under det budgeterade, någotsom
ses ligga inom den normala variationen av intäkter. Intäkternaförväntasöka i och med att
den nya taxemodellen införts,dåmodellen förväntasbidra med högreintäkteri
verksamhetens mindre ärenden. Ett par störrebygglov som uppgårtill 600 tkr har blivit
beslutade i augusti och kommer att falla in med intäkten i september. Det bidrar till att
enheten har möjlighetatt hållasin budget. Det finns tvåfakturor som inte ärbudgeterade
för.En faktura på 100 tkr förprogramlicenser och en faktura på 90 tkr förkonsultkostnader
som avser arbete med den nya taxan. Fakturorna påverkaratt bygglov kommer fåsvårtatt
redovisa ett överskott.Vissa besparingar avseende studieresa, kompetensutveckling,
annonsering görs under åretvilket bidrar till ett mer gynnsamt resultat förenheten.

Driftsredovisning per verksamhet
(TKR)

Helår

Perioden

Förändring

Kommun- Netto-

Kommun- Netto-

VO 15 Bygglov

Årsprogno

bidrag

kostnad

Awikelse

bidrag

kostnad

avvikelse

Prognos
augusti

4171

-5337

-1166

6257

-6257

o

o

Verksamhetsområdetsekonomi
(TKR)

Årsbudget2019

Utfall augusti 2019 Prognos

Intäkter

12196

7400

12196

varav kommunbidrag

6257

4171

6257

varav Taxor och avgifter

5939

3229

5939

Kostnader

12196

8566

12196

Varav Personalkostnader

6077

4157

6077

Varav övriga kostnader

6119

4409

6119

Resultat

o

-l 166

o

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingåri verksamhetsområdet (netto)
Verksamhet

Periodiserad
budget

Utfall

Prognos

Bygglov

77

-1166

o

Hållbarkvalitetsutveckling
Måloch intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument äruppfyllda i syfte att
skapa värdeoch förbättradsituation förmedborgare och intressenter med hänsyntill deras behov och
förväntningar
lämning

Kommentar:
Bygglovsenheten har behövtlägga mycket tid under året på att anpassa rutiner och IT-stödföratt
verksamheten ska uppfylla de krav som den nya lagstiftningen ställervad gäller handläggningstider
och hanteringen av ärenden.

Utlovade kvalitets- och servicenivåeräruppfyllda
Bedömnii
Kommentar:
Handläggningstidenfråndet att ett ärendeärkomplett ärfortsatt kort under 2019. Antalet
dagar fråninkommen ansökantill begäran om komplettering fortsätteratt minska och ärnu
nere på 22 dagar, h^ärhar verksamheten gjort omprioriteringar och justeringar av rutiner för
att uppfylla lagkraven. Andelen elektroniska ansökningarhar ökatnågotunder åretoch
ligger nu stadigt över50 %. Genom att styra kunderna mot e-tjänster på hemsidan kan
verksamheten förhoppningsvisse en fortsatt ökningav andelen elektroniska ansökningar
under året.

Hållbarkvalitetsutveckling säkerställsoch drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
ledomningn

Kommentar:
Arbetet med att utveckla bygglovsprocessen sker mer systematiskt sedan årsskiftetoch den
nya organisationen kring utvecklingsfrågorbörjarsättasig.

Verksamheterna förbättrasoch utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
? Bedömning
^
Kommentar:
Verksamheten ser stora möjligheteratt effektivera verksamheten genom att
automatisera/robotisera delar av bygglovsprocessen. Föratt möjliggöradet behöver
kommunen bland annat påbörjaen upphandling av IT-lösningarsom möjliggören sådan
utveckling.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelsemed andra aktörerinom
samma område
^Bedömning

_e_.

Kommentar:
Verksamheten har korta handläggningstideri relation till de lagkrav som finns.

Verksamhetsmått
Statistik infördelar 2 fT2) jan-aug 2019

Bakarundsdata
Ansökningar/anmälnlngar

395

Antal nämndbeslut
Antal delegationsbeslut

16
728

Totalt antal beslut

744

Handlaggninostjder - lov
Tid fränkomplett ärendetill beslut - medel
Tid fränkomplett ärendetill beslut - median
Tid fränansökantill expediering - medel
Tid fränansökantill expediering - median

3,8
2,0
14,7
8,1

Handläggningstid-Attefall
Tid fränkomplett ärendetill beslut - medel
Tid fränkomplett ärendetill beslut - median
Tid fränanmälantill expediering - medel
Tid fränanmälantill expediering - median

1,3
0,9
6,0
5,14

Kompletteringsbrev
Tid fränansökantill begäranom komplettaring

21

Mittbygge
Andel lov- och Attefallärendensom Inkommit via MIttbygge

57%

Påbörjadebostäder- kommundelar
Bollmora
Trollbäcken
Strand
östraTyresö
Totalt

7
17
3

2
29,

Totalt l är

Påbörjadebostäder- projekt
NTC etapp l Botrygg
NTC etapp l Riksbyggen
NTC etapp l Smäa
Hasselbacken Fi'BO
Kryddvägenetapp 3 Reinova
Kryddvägenetapp 2 Besaqb
Granängstorgetkv C Brlckhouse
SödergårdenAbacus
SSdergärden Imola
GranltvägenSPG
GranltvägenSVEAB
GranltvägenFlladelflakyrkan
ApelvägenWallenstam
ApelvägenBoAktlvt
Järnet7 Wallenstam
GranängsvägenHokerum
Toflt
Tofh l ir

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Färdiaställdabostäder - kommundelar
Bollmora

313

Trollbäcken

s

Strand
ÖstraTyresö

3
3

Totalt

324

Totalt i är

324

Färdiaställdabostader - woiekt
NTC etapp l Betrygg
NTC etapp l Riksbyggen
NTC etapp l Småa
Hassel backen TV80
Kryddvägenetapp 3 Relnova
Kryddvägenetapp 2 Besaqb
Graningstorget kv C Brickhouse
SödergirdenAbacus
SödergardenImola
GranltvägenSPG
Granltvagen SVEAS
Granitvagen Filadelfiakyrkan
ApelvägenWallenstam
Apelvagen BoAkUvt
Järnet7 Watlenstam
G rånängsvägenHake ru m
Totalt
Totalt i är

105
69

o
138

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
312
312

Kommentar
Jämförtmed tertial l 2019 ses följandetendenser: Handläggningstidernaförlov,som
presenterats tidigare i rapporten, har ökatvad gällersamtliga nyckeltal. Medeltid vad gäller
handläggningstid (mätt i antal veckor) förkomplett ärendetill beslut har till exempel ökat
från2,8 veckor till 3,8 veckor. Samma tendens ses förhandläggningstiderför
Attefallsåtgärder.Lov- och Attefallsärendensom inkommit via MittBygge har ökatfrån52 %
till 57 % under tertial 2 2019. Trots det har verksamheten har korta handläggningstideri
relation till de lagkrav som finns.
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Attraktiv arbetsgivare
Tyresökommun ären attraktiv arbetsgivare dit medarbetare sökersig, ärengagerade och utvecklas

Kommentar
En högandel av medarbetarna rekommenderar bygglovsenheten (enligt det senaste resultatet från
2018). Samtidigt noterar enheten att tvåmedarbetare har valt att avsluta sin anställningunder första
delen av året.Personalomsättningen, procentuellt sett, har minskat sedan tertial l.
i Titel
Personalomsättning,andel (%)
Kommentar:
Utfallet i indikatorn visar medelvärdetförhela stadsbyggnadsförvaltningenfördelar 2.
Andel av de anställdasom
rekommenderar Tyresökommun som
arbetsgivare

87%

100%

€

Kommentar
Detta värdeföljsupp i medarbetarenkätenvartannat åroch utfallet biläggsnärett nytt värdefinns. Senaste
utfall avser 2018,
Tyresökommun har chefer som utövarett gott ledarskaf
Bedömning

(J
Kommentar
Ledningsgruppsutveckling, med hjälpav konsultföretag, genomfördes tidigare under året. Resultatet
avser hela stadsbyggnadsförvaltningen,senaste resultat från2018.

(U00200) Medarbetarengagemang(HME) i 80
totalt kommunen -Totalindex

i 90

(U00203) Medarbetarengagemang (HME) 81
totalt kommunen - Styrningsindex
Medarbetarengagemang(HME) | 80
Ledarskapsindex
Medarbetarengagemang(HME) j 72
Styrningsindex ^^^^_[

[ 90

—-1—

90

1CT

75

Tyresökommun har engagerade medarbetare

_u
Kommentar
Bygglovenheten har fortsatt att utveckla samarbetet med andra enheter och förvaltningarunder
tertial 2. Under våren gjordes även en nystart församarbetet med Bygglovenheten och
Förvaltningsstödoch samordning som inleddes med gemensam kick-off.
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(U00201) Medarbetarengagemang(HME)
totalt kommunen - Motivationsindex

80

90

lO

Kommentar
Detta värdeföljsupp i medarbetarenkätenvartannat åroch utfallet biläggsnärett nytt värdefinns. Senaste
utfall avser 2018.

Tyresökommun erbjuder goda anställningsvillkoroch arbetsförhållanden

Kommentar
Stadsbyggnadsförvaltningsträvarefter att alla ska ha balans mellan arbete och fritid. Bland annat
arbetar stadsbyggnadsförvaltningen aktivt med att identifiera och följa upp risk- och friskfaktorer.
Bygglovsenheten har även prioriterat att skapa förutsättningarförmedarbetarna att fåbättre
kontroll på sina ärendenoch generellt minska arbetsbelastningen. Under tertial 2 ser bygglovenheten
att sjukfrånvaron minskat, jämförtmed tertial l.
T.)tfäll^BI8^-n.»tTäll
2019'
Den totala sjukfrånvaron inom
verksamhetsområdet (%)

18.3%

3.40%

Sjukfrånvarokort (< 60 dagar)

6.76%

0.83%

4.00%

Sjukfrånvarolång (= > 60 dagar)

11.54%

2.57%

4.00%

i 0

*Sjukfrånvaron inom
bygglovsenheten per sista augusti.
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Kort respektive långtidssjukfrånvaromånadsavlönade

bygglov

%

18,3
18
16
14
12
10
8
6
4
2

o

4,19

l

4,19

3,4

^-71

-l
2015

2016

2018

2017
•Kort • Lång

2019*

Totalt

Kort respektiv långtidssjukfrånvaromånadsavlönade

staben
-.„-..„.—._2S^———-

25

20

15

10

4,16

2015

2016

•II U
2018

2017
H Kort • Lång

4,46

2019*

Totalt
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Framtidens Tyresö - mål och uppdrag
Fokusområde-"Trygga hela livet"
Strategiskt mål
Tyresöbornasbehov av tillförlitligkommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses,
snabbt och enkelt
l Bedömning'

o

Bygglovsenheten i Tyresöarbetar hårtföratt vara en verksamhet som ärprofessionell, smidig och
hålleren högkvalitet. Utmaningen äratt fortsättautveckla och effektivisera bygglovsverksamheten
genom att ta tillvara de möjlighetersom digitalisering och robotisering kan ge, föratt kunna frigöra
mer resurser till service och verksamhetsutveckling.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"
Strategiskt mål
Tyresöbornaärmedskapare och delaktiga i kommunens utveckling
Aedömnine__

Stadsbyggnadsförvaltningenarbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet föratt göra medborgare
mer delaktiga. Bygglovsenheten följertill exempel upp kundnöjdhetvarje år.Enheten prioriterar
därefterinsatser utifrånresultatet.

Fokusområde - "l balans - förhållbarhetoch hälsa"

Strategiskt mål
Tyresöären kommun som skapar goda livsvillkor som föreb^ ?er ohälsa
Bedömnii
€
Bygglovsenheten i Tyresöarbetar hårtföratt vara en verksamhet som ärprofessionell, smidig och
hålleren högkvalitet. Utmaningen äratt fortsättautveckla och effektivisera bygglovsverksamheten
genom att ta tillvara de möjlighetersom digitalisering och robotisering kan ge, föratt kunna frigöra
mer resurser till service och verksamhetsutveckling.

Strategiskt mål
Tyresöhar en tillförlitligoch hållbarinfrastruktur förhöglivskvalitet
tömning

o

Bygglovsenheten i Tyresöarbetar hårtföratt vara en verksamhet som ärprofessionell, smidig och
hålleren högkvalitet. Utmaningen äratt fortsättautveckla och effektivisera bygglovsverksamheten
genom att ta tillvara de möjlighetersom digitalisering och robotisering kan ge, föratt kunna frigöra
mer resurser till service och verksamhetsutveckling.
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Särskilda uppdrag
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanensförslagoch aktiviteter behandlas förrespektive
verksamhetsområdevid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripandeförslagpå aktiviteter
behandlas av kommunstyrelsen

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighetenligt plan- och bygglagen efterföljsi
planarbetet, vid byggsamrådoch i samband med att bygglov ges.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslagoch aktiviteter behandlas förrespektive
verksamhetsområdenvid framtagande av nämndplan. Kommunövergripandeförslagpå aktiviteter
behandlas av kommunstyrelsen

Stadsbyggnadsförvaltningenansvarar föratt utformningen av boendemiljöeroch det offentliga
rummet ska vara inkluderande föralla invånare. Frågan hanteras inom ramen förplanprocessen, i
genomförandetav Översiktsplanensamt löpande gestaltning av livsmiljöer.
Förvaltningenarbetar föratt skapa en tillgängligmiljöoch ställerkrav på byggherren utifrånde regler
och krav i EU:s grundläggande krav på byggnadsverk, plan- och bygglagen (PBL), plan- och
byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR), som ska garantera att byggnader blir
tillgängligaoch användbara föralla, ävenförpersoner med nedsatt rörelse-eller
orienteringsförmåga.
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Byggnads nämnden
2019-09-24

Datum

2019-09-24

Tid

18:00-18:35

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övrigadeltagare

Se närvarolista

Justeringens plats
och dd

Stadsbyggnads förvaltningen2019-09-27

Paragrafer

56-62

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Eva von Vogelsang

ANSLAG / BEVIS

ProtokoUet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagsdden inte är samma sak som överklagandetiden.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-30

Datum då anslaget tas ned

2019-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Stads byggnads förvaltningen

Undersluift
Julia Uhrdin

/y

Utdragsbestyrkande

\J
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden
2019-09-24

Närvarolista
Beslutande
Lennartjönsson (S)
Peter Söderlund (MP)
BarbroNordlöf(S)
Mari Schaub (S), tjänstgörandeersättare förMikael Fallmo (S)
01ofWaUendn(L)
Klas Torstensson (iVI), tjänstgörandeersättare förAnnika Henningsson (M)
Eva von Vogelsang (JVI), tjänstgörandeersättare förMikael Onegård (M)
Christer Crissmon (C)
Ronnie Norén (SD), tjänstgörandeersättare förHenrik Mellström (SD)

Övriga
Johan Forsberg, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
Rickard Enström,bygglovhandläggare, stadsbyggnads föryaltningen
JVUkael Johansson, bygglovhandläggare, stadsbyggnads förvaltningen

Frånvarande
Annika Henningsson (IVI), 2:e vice ordförande
Mkael Fallmo (S)
Alexander Enkvist (L)
Anders PIenjer (L)
Vasilis Mavroudis (JVIP)
Sara Saxton Chirinos (V)
Mikael Onegård (M)
Janis Salts (I<D)
Henrik MeUström (SD)

Justerandes sign

u

Utdragsbestyrkande
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