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1 Inledning
1.1

Kommunens uppdrag

Kommunens uppdrag är att erbjuda service och tjänster av god kvalitet till kommunens
invånare, för deras olika skeden i livet. Inom kommunen ska vi säkerställa att vi har en
helhetssyn, medborgarfokus och att vi arbetar långsiktigt. För att kommunens resurser ska
utnyttjas effektivt och ge högsta möjliga kvalitet är det också viktigt att medarbetare på alla
nivåer inom kommunen involveras och är delaktiga i kvalitetsarbetet.
Vi har en gemensam vision och strategiska målområden som ledstjärnor för allt arbete inom
Tyresö kommun. Utifrån dessa kommunicerar vi även kommunens mål och strategier till
medborgarna.
Kommunplanen beslutas av kommunfullmäktige och beskriver målen och inriktningen för
perioden 2015–2018. I kommunplanen anges den gemensamma visionen och mål inom fem
strategiska målområden. Dessa fastställs för hela mandatperioden. I planen anges också
inriktningen för vart och ett av de 22 verksamhetsområdena. Varje avsnitt om respektive
verksamhetsområde inleds även med en beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte.
Dessutom anges ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.
Tyresö kommun arbetar med styrning, planering och uppföljning av kommunens arbete. Detta
syftar till att ge Tyresöborna största möjliga nytta för skattepengarna. Målstyrningen i
kommunen sker i allt väsentligt enligt den styrprocess som godkändes av kommunfullmäktige
den 14 april 2011. Förutsättningarna för kommunens planering uppdateras årligen, och en ny
ekonomisk plan fastställs av fullmäktige. Denna kommunplan bygger på de ekonomiska och
demografiska förutsättningar som var kända 30 april 2014.
Målen och de ekonomiska ramarna baseras på den omvärldsanalys som tagits fram i
samverkan mellan nämnder, förvaltningar, råd och fackliga organisationer.
Anslagsfördelningen och de särskilda uppdragen till verksamhetsområdena omprövas varje år
utifrån bland annat förändrade ekonomiska och demografiska förhållanden.

1.2

Målstyrningsprocessen

För att kommunens vision ska kunna förverkligas krävs att hela organisationen arbetar mot de
angivna målen. Målstyrningsprocessen är ett stöd i detta arbete med att uppfylla kommunens
uppdrag och mål.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer vision och mål inom fem prioriterade strategiska målområden.
De anger även inriktning och anslagsfördelning för varje verksamhetsområde. Fullmäktige har
också möjlighet att ge särskilda uppdrag till nämnderna. De strategiska målen formuleras så att
de är nedbrytbara på nämndnivå. Uppdragen till nämnderna kan beskrivas som åtaganden som
omfattar specifika och avgränsade aktiviteter eller insatser som antingen är tidsatta eller ska
genomföras under mandatperioden.
Nämnderna
Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige
fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna
har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna.
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Enheterna
Enheterna formulerar aktiviteter som ska bidra till att verksamhetsmål och kvalitetsgarantier
uppfylls samt till att eventuella uppdrag genomförs. Enheterna formulerar inga egna mål.
Uppföljning är viktigt i målprocessen
Målen och uppdragen fördelas till respektive verksamhetsområde eller enhet. Dessa ska sedan
följas upp och visa måluppfyllelse för såväl helheten som för de olika verksamhetsområdena
och enheterna.
Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer, till exempel verksamhetsmått och
nyckeltal. Indikatorerna följs med varierande frekvens beroende på de resultat som finns
tillgängliga. Uppföljning med analys är en viktig del i processen och beskrivs närmare i
avsnittet nedan ”Uppföljning, internkontroll och kommunikation”.

1.3

Visionen

I Tyresö bor nu drygt 55 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i
Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv
arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen
och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där
livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och
medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det
gäller resultat och kvalitet.
Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts
markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje
barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från ”en skola för alla”till ”en skola
för var och en”där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor
mångfald i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud
och en stor valfrihet i hela regionen. Detta utbud präglas av kvalitet och konkurrenskraft tack
vare kommunens profilering mot entreprenörskap och närkontakt med näringsliv och
arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner.
Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en
ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna.
Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan.
Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och
självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen.
Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor
bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med
ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett
”Stockholms Gnosjö”. God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö
inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar.
Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser.
Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att
övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med
aktivitet.
Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma
resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med
grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin.
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Tyresö har uppmärksammats för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna
och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, nåbarhet och lyhördhet präglar kommunens
arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare.
I Tyresö finns en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter
samt egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en
del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är
fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare
de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är
god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med
småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö
som har pågått under många år är färdig.
Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag.
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket
lett till kraftigt ökat cyklande. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl
Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och
även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet
och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat.

1.4

Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:






Livskvalitet –den attraktiva kommunen
Medborgarfokus –varje Tyresöbo i centrum
Blomstrande näringsliv
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
Attraktiv arbetsgivare

Livskvalitet – den attraktiva kommunen
Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt
arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den
mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett
om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig
stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen,
samtidigt som Tyresös värden –närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten
och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen –ska värnas. Det ska vara lätt
att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi
framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.
Mål:
 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
 Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner
Indikatorer: Nöjd regionindex (SCB), Svenskt kvalitetsindex, Tidningen Fokus, SKL:s öppna jämförelser
Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla,
god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna –både som
myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att
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trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på etjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även
tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:
 Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor
servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
 Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade
valmöjligheter.
 Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och
människors lika värde.
 Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av
eller nära människor själva.
 Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som
serviceorganisation för alla.
Mål:
 Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
 Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet
Indikatorer: Nöjd medborgarindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB)
Blomstrande näringsliv
Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till
nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom
god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö.
Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö –kommunens service ska vara
god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till
hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.
Mål:
 Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.
 Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.
 Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.
Indikatorer: Servicemätning (Stockholm Business Alliance), Företagsklimat (Svenskt Näringsliv), Årets
företagarkommun (UC/Företagarna), Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För
en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av
investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra
medarbetare.
Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare.
En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och
medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna –Tyresöborna –genom
att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den
kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och
långsiktig hushållning i kommunen.
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Mål:
 Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter
och statsbidrag
 Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den
löpande verksamheten
Indikatorer
 Resultatandel
 Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel
Attraktiv arbetsgivare
Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och
kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka
sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande
arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av
karriären samt konkurrenskraftiga löner.
Mål:
 Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål
Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro
Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige
fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna
har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna.
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2 Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden fullgör kommunens de uppgifter inom bl. a. plan- och byggnadsväsendet
som inte samordnas av kommunstyrelsen. Vidare har nämnden ansvar för att pröva
bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens inom
miljöbalken (MB). Nämnden fullgör också uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av
kommunal nämnd inom plan- och byggnadsväsendet.
Nämndens budget
Tabell. Sammanfattande resultaträkning Byggnadsnämnden

Budget

Budget

Förändring

Förändring

2014

2015

i tkr

i%

Intäkter
Anslag från Kommunfullmäktige

4343

4133

-210

-4,8%

Taxor och avgifter

4335

4422

87

2%

157

160

3

2%

Personal

3998

4100

102

2,5%

Lokaler

597

419

-178

-30%

Konsulter

400

400

0

0%

52

49

-3

-5,8%

Byggnadsnämnd

170

100

-70

-41%

Övriga kostnader

3618

3647

29

0,8%

Övriga intäkter

Kostnader

Kapitaltjänst
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2.1

Verksamhetsområde 16 - Bygglov

2.1.1 Verksamhet och syfte
Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden,
anmälanärenden så som Attefallåtgärder, strandskyddsärenden, hissar, OVK, hålla i tekniska
samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. En viktig del av verksamheten är även att ge råd
och information till allmänheten och att utföra tillsyn. Verksamheten ska bedrivas i enlighet
med plan- och bygglagen och miljöbalken.

2.1.2 Verksamhetens inriktning
De senaste åren har bygglovsverksamheten i Tyresö utvecklats mycket positivt. Den gamla
ordningen med långa handläggningstider och många undantag har bytts till en verksamhet
som är professionell, smidig, snabb och håller en hög kvalitet. Alliansen är stolt över det
goda och medvetna förändringsarbete som har genomförts.
Utmaningen är nu att bibehålla nivån i bygglovsverksamheten. Den ska i fortsättningen alltid
präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider för kompletta
ärenden. Det ska vara lätt att som Tyresöbo eller företagare vara i kontakt med
bygglovsenheten. Enheten ska samverka med planenheten i framtagandet av detaljplaner och
med Bygglovalliansen som representeras av bygglovenheter runt om i Stockholms län.
2.1.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet
På grund av den stora befolkningstillväxten, såväl i länet som i kommunen, kommer det att
finnas ett ökat behov av bostäder framöver –bostäder anpassade efter marknadens
efterfrågan. Inritningen i kommunens vision är att en genomtänkt och långsiktig
stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen,
samtidigt som Tyresös värden värnas.

Boverket har av regeringen på senare tid fått uppemot 70 uppdrag/utredningar som rör
byggandet i Sverige vilket innebär att vi med största sannolikhet kommer att få se stora
nationella förändringar inom bygglovhanteringen.
Viktigaste förändringarna och trenderna i omvärlden som påverkar nämndens
verksamhet
Nämndens verksamhet påverkas av att flera nya lagar trätt i kraft, eller kommer att träda i
kraft under 2015. De syftar till att ge förutsättningar för en öka och underlätta för
bostadsbyggnation. Det pågår också en mängd olika utredningar och regeringsuppdrag inom
plan- och byggområdet
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Exempel på lagar som trätt i kraft eller kommer att träda i kraft:

-

Kommunernas ansvar för tillgången på bostäder ska bli tydligare
Reglerna om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning ändras från den 1 januari
2014. I sin planering för bostadsförsörjningen ska kommunerna redovisa vilka hänsyn
som har tagits till relevanta nationella och regionala mål och andra planer och program
som har betydelse för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen och andra regionala organ
ska ha möjlighet att yttra sig över kommunens planering vad gäller bostadsförsörjning.
Om en kommuns riktlinjer på området inte motsvarar kraven ska regeringen kunna
beordra kommunen att arbeta fram nya.

-

Fler bostäder åt unga och studenter
Det ska bli enklare att bygga bostäder åt studenter och unga. Bland annat ska den som
inreder vindsbostäder på högst 35 kvadratmeter alltid slippa att installera hiss. Den
maximala tiden för tidsbegränsade bygglov förlängs från dagens tio år till femton år.
Nya förenklade krav på tillgänglighet för mindre bostäder. Kravet på tekniskt samråd
slopas när vissa typer av enklare byggnader ska flyttas. Vidare ska kommunerna i sina
översiktsplaner berätta hur de tänker tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
De nya reglerna började gälla den 1 juli 2014.

-

Mindre bostadshus ska inte kräva bygglov (Attefall)
Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt
ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst
15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli
tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller
även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en
anmälan till kommunen och invänta startbesked innan man får börja bygga.
Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014.

-

Nej till delar i regeringsförslag om plan- och bygglagen. Riksdagen sa nej till tre
delar i regeringens proposition En enklare planprocess om ändringar i plan- och
bygglagen.
Ett av de förslag riksdagen sa nej till i regeringens proposition är att det inte ska vara
obligatoriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i lika stor utsträckning som det
är i dag. Civilutskottet har förberett riksdagens beslut och anser att regeringens förslag
innebär att kravet på detaljplan blir alltför begränsat. Det kan medföra en osäkerhet om
när en detaljplan måste finnas.
Riksdagen sa också nej till förslaget om att kommunfullmäktige i större utsträckning än
i dag ska kunna ge kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i uppdrag att anta
detaljplaner. Här betonar civilutskottet vikten av möjlighet till insyn i
detaljplansärenden samt att det i dag finns en väl etablerad praxis för
kommunfullmäktiges rätt att delegera detaljplansärenden.
Riksdagen sa även nej till regeringens förslag om att de bestämmelser i en detaljplan
som rör utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta gälla efter
genomförandetidens slut, med vissa undantag. Civilutskottet har invändningar mot att
förslaget innebär att vissa bestämmelser i en detaljplan inte ska användas trots att
planen i övrigt fortfarande gäller. Det kan leda till en stor osäkerhet för dem som söker
bygglov inom planområdet.
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-

Ja till regeringsförslaget om plan- och bygglagen enligt regeringens proposition
En enklare planprocess om ändringar i plan- och bygglagen i övrigt.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i övrigt. Det gäller bland annat förslaget om att
begränsa kommunernas möjlighet att bestämma egna tekniska egenskapskrav i fråga
om energiprestanda, tillgänglighet med mera. Beslutet gäller även att upphäva de s.k.
exploatörsbestämmelserna som inneburit att Länsstyrelsen, efter begäran från
kommunen, kan besluta att en fastighetsägare utan ersättning ska upplåta eller avstå
mark för allmän plats. Förslaget innebär därtill att kommunen ska ha riktlinjer för
exploateringsavtal och att en ny lag för riktlinjer om kommunala markanvisningar
införs.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015.

-

Bullerprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samordnas (CU33)
Ett hinder för bostadsbyggande är osäkerhet om hur buller från till exempel trafik ska
hanteras vid planering och byggande av nya bostäder. Därför ändras nu miljöbalken
och plan- och bygglagen så att de stämmer bättre överens med varandra. I plan-och
bygglagen införs nya krav på att förebygga att det uppstår problem med buller som kan
påverka människors hälsa vid utformningen och placeringen av bostäder. Det ställs
också nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och prövning av
bygglov.
Den myndighet som kontrollerar buller från omgivningen vid bostäder enligt
miljöbalken ska i de flesta fallen inte få besluta om till exempel förbud, om beräknade
bullervärden har angetts i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov och
bullret inte överskrider dessa värden.
De nya reglerna börjar gälla den 2 januari 2015.
Exempel på utredningar och regeringsuppdrag som pågår:

-

En effektivare plan- och bygglovsprocess –SOU 2013:34
I Dir 2011:104 framgick att en plangenomförandeutredning fick uppgiften att utarbeta
förslag till gatukostnads- och exploatörs-bestämmelser som bland annat är enkla att
förstå och tillämpa samt innebär att kostnaderna kan fördelas på ett skäligt sätt.
Uppdraget utvidgades senare till att även utreda förutsättningarna för att förenkla och
förkorta plan- och byggprocessen genom att se över kravet på detaljplan och bygglov
samt möjligheterna att använda s.k. enkelt planförfarande och möjligheterna för
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan. Ett flertal
av de olika förslagen är beslutade. I lagrådsremissen ”Nya bestämmelser om
gatukostnader”bröts dock förslaget om gatukostnader ut ur utredningen och
behandlas nu särskilt. Några av de förslag till ändringar som presenteras är att
gatukostnader ska debiteras utifrån en kommunaltaxa istället för utifrån de
gatukostnadsutredningar som görs idag. De nya bestämmelserna om gatuavgifter
föreslogs i lagrådsremissen träda i kraft den 1 januari 2015 men ännu har inget beslut
tagits.

-

Regional planering och bostadsförsörjning - Dir. 2013:78
En parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utreda och vid behov föreslå sådana
förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av
planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose
bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.
Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2015.
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-

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31
I denna promemoria redovisas huvudsakligen följande.
- Vilka författningsändringar som krävs om bestämmelserna i plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, skulle ändras i fråga om kravet att kommunen i vissa fall alltid ska
upprätta en detaljplan. Författningsändringar krävs i sådant fall i miljöbalken, väglagen
(1971:948), ordningslagen (1993:1617), lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning samt i PBL.
- Behovet av följdändringar i fastighetsbildningslagen(1970:988) respektive lagen
(2014:227) om färdigställandeskydd med anledning av de nya bestämmelser om s.k.
komplementbostadshus som infördes i PBL den 2 juli 2014.
- Behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa verksamhetsutövares
rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnader.
- Flera nya steg för en effektivare plan- och bygglag.

-

Kommittédirektiv: Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och
design Dir. 2014:69
En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga politiken för arkitektur, form
och design. Uppdraget är brett och innefattar flera politikområden.
Utredaren ska bland annat:
- föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en
bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan
få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden,
- analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov
föreslå nya mål.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

-

Direktiv 2013:126 Hushållning med mark och vatten - områden av riksintresse
En särskild utredare får i uppgift att göra en översyn av 3 kap. miljöbalken och
relevanta delar av 4 kap. miljöbalken.
Utredaren ska föreslå sådana ändringar som ger ett system för hushållning med markoch vattenområden och särskilt områden av riksintresse, som är ändamålsenligt,
anpassbart över tiden, fokuserat på väsentliga och aktuella behov och som inte leder till
onödiga inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden eller för
planeringen av hur områdena ska användas. I delbetänkandet som redovisades i augusti
2014 föreslås inte bostadsförsörjning att bli ett riksintresse. Uppdraget i sin helhet ska
redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 december 2015.

-

Uppdrag att utreda behovet av och förutsättningar för ökat byggande av småhus
- S2014/4994/PBB
Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda behovet av och förutsättningarna för ett
ökat byggande av småhus i storstadsregionerna. I uppdraget ingår att utreda orsakerna
till att det byggs så få småhus i dag samt hur ett ökat byggande av småhus kan
integreras med den pågående urbaniseringen och en hållbar stadsutveckling. Boverket
ska också efter samråd med berörda kommuner se över marktillgångarna i
storstadsregionerna och redovisa var det anses lämpligt med ett utökat bestånd av
småhus. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 29 maj 2015.
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-

Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna - Dir
2013:27
En delegation ska inrättas med uppdrag att utföra och samordna en informations- och
kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna.
Delegationen ska utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog. Syftet med
delegationens arbete är att bidra till kompetensutveckling när det gäller tillämpningen
av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen och förutsättningar för
en nationellt harmoniserad tillämpning av strandskyddsreglerna.
Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 17 december 2015.
Boverket har på regeringens uppdrag arbetat fram en ny vision, Sverige år 2025.
Den lyder; ”I Sverige år 2025 finns vardagslivet nära bostaden och vi går, cyklar och rör oss
mer i den alltmer funktionsblandade staden. De flesta av oss bor i storstadsregionerna, vilka
växer i orter längs kollektivtrafikstråk. De regionala högskoleorterna växer och våra dagliga
resor underlättas av snabba förbindelser i och mellan regionerna. Vi bygger endast
miljöanpassade byggnader och privata företag står för en större andel ny infrastruktur i
områden med goda råvarutillgångar”. Fyra megatrender har identifierats, dessa är:

-

ett ändrat klimat,
en globaliserad värld,
en urbaniserad värld, samt
en digitaliserad värld.
I tolv Sverigebilder visar Boverket även vägar för framtidens fysiska samhällsplanering.
Bilderna visar på den riktningsändring som krävs för att vi ska nå det hållbara samhälle år
2050. Ett samhälle som de nationella målen anger och som Tyresö i sin översiktsplan ska ta
hänsyn till enligt PBL. De tolv vägarna är:

-

hantera växande stadsregioner,
skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden,
utveckla småorter och glesbygd hållbart,
bygg hållbart,
högre utbildning är motor före regional tillväxt,
planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter,
gynna besöksnäringen,
skapa internationella spårstrukturer för gods och resor,
regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik,
säkerställ framtidens elförsörjning,
trygga rent vatten, samt
bevara stränder, jordbruksmarker och tätortsnära natur.

Möjligheter och hot utifrån ovanstående trender

De stora förändringarna som hittills trätt i kraft har inneburit en del nya möjligheter och
förenklingar för byggande i Tyresö och nya möjligheter för en flexiblare hantering av
vissa bygglovärenden. De flesta förslagen/utredningarna syftar åt att underlätta
byggandet i Sverige.
Hot som diskuteras i samband med att det kommer så många och stora förändringar
inom området under så kort tid är att förslagen och de nya lagarna inte alltid är
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genomarbetade. Detta försvårar hanteringen av bygglovsärenden t.ex. då viss osäkerhet
råder i början av nya lagar eftersom praxis ännu inte har utarbetats. Annat hot som också
har diskuterats är att gör man det lättare att bygga finns det viss risk att det är de
arkitektoniska och kulturmiljömässiga värdena som får kliva åt sidan något.
Det är stor efterfrågan på bygglovenheten efter kompetens och erfarenheter. På grund av
det stora trycket och efterfrågan inom kompetensområdet som råder i regionen är dock
dessa tjänster mycket svåra att rekrytera vilket utgör ett hot.
Verksamhetsområdets styrkor och utvecklingsområden

Styrkor
Bra stämning inom gruppen med hög arbetsmoral och en klar medvetenhet om
betydelsen av bra service till medborgarna. Successiv och tydlig kompetenshöjning och
säkerhet hos handläggarna.
Årets fokus på att alla ärenden ska klaras med en handläggningstid på högst 6 veckor.
Medeltiden för handläggning ligger på 2,6 veckor vilket vi är mycket stolta över.
Teamarbetet och kontinuerlig uppföljning har varit framgångsfaktorerna.
Utvecklingsområden
Fokus ligger på att öka kundnöjdheten och att vara lyhörda i kommande enkät för vart
våra svagheter ligger. Detta ska vi kontinuerligt följa upp varje kvartal med undersökning
av kundnöjdhet och snabb återkoppling så vi vet vad vi ska satsa på.
Utveckla administrationsprocessen och arbeta igenom hela kedjan från inkommen
ansökan till givet slutbesked. Samt underlätta hanteringen av olovliga ärenden.
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2.1.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet
De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens
mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för
verksamhetsområdet
Livskvalitet – den attraktiva kommunen
Strategiskt mål
 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
Verksamhetsmål
 Bygglovenheten samverkar med planenheten för att förbättra den fysiska miljön
Indikatorer som följs upp
 Bygglovenheten bidrar med kompetens i alla större detaljplanearbeten
Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
Strategiskt mål
 Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet
 Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
Verksamhetsmål
 Andelsen elektroniska ansökningar ska öka till 10 %
 Andelen kompletta ansökningar ska öka till 50 %
 Verksamheten har som mål att besluta om ett ”Attefallärende”inom 6 veckor från
kompletta handlingar
 Kundnöjdheten ska uppgå till lägst 75%
Indikatorer som följs upp
 Andelen elektroniska anökningar mäts varje månad och redovisas i byggnadsnämnden
 NKI-mätning privatpersoner och företag görs varje kvartal och redovisas i rapport med
förbättringsförslag
 Andelen kompletta ansökningar mäts varje månad och redovisas i byggnadsnämnden
 Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
Strategiskt mål
 Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter
och statsbidrag. Detta innebär att varje verksamhetsområde ska uppnå ett resultat på lika
med eller högre än noll.
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Indikatorer som följs upp:
 Resultatandel

2.1.5

Övriga nyckeltal
Byggnadsnämnden följer varje månad upp:
Handläggningstider, andelen kompletta handlingar, andelen elektroniska ansökningar,
andelen ärenden som klarar tio veckors handläggningstid, ekonomi, överklagade ärenden
och fastställda domar i högre instanser, rättssäkerhet i beslut fattade av högre instans och
beslut fattade på delegation.
Nämnden följer kvartalsvis upp NKI-mätning för privatpersoner och företag som
redovisas i rapport med förbättringsförslag
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3 Uppföljning, internkontroll och kommunikation
3.1

Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier
Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom
att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Kommunstyrelsen verkställer
kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är
kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp
och rapporteras.
Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning.
Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla
utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse
för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.
Avvikelser ska rapporteras
När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att
nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag
på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.
Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i
tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde
månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut.
Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse
för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid
avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per
februari, mars, juli och oktober. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de
rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt
Bolagsstyrelsen är ansvarig för sin verksamhet. Bolagen ska lämna delårsrapport per 30 april
och 31 augusti. Årsredovisning lämnas efter årets slut.
Förutom att bidra till de kommunala målen ska nämnderna säkerställa att de uppfyller de krav
som ställs genom lagstiftning och andra styrdokument. Uppföljning och analys baseras på
egenkontroll, riskhantering och avvikelsehantering.
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3.2

Årshjulet
I och med den nya styrprocessen följer kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges årshjul en
tidsplan för att underlätta arbetet med de olika dokumenten. Året inleds med arbete kring
årsbokslut, omvärldsanalys samt visionsarbete för kommande budgetår. Treåriga mål och budget,
samt treåriga investeringsramar arbetas fram till kommunplanen. Kommunstyrelsen beslutar om
delårsbokslut per den sista april samt kommunplanen för de följande tre åren. Kommunplanen har
arbetats fram under våren och beslut tas i kommunfullmäktige i juni månad.

Under den senare delen av året bryts kommunplanen ner till ettåriga mål och budget. Nämnder och
bolag arbetar fram en nämndplan. I oktober tas delårsbokslut per sista augusti i
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner. Slutligen tar
förvaltningarnas enheter fram enhetsplaner. Den första januari följande år träder planerna i kraft.

3.3

Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planeringen och
uppföljningen enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till
exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande. Arbetet kommer till
uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.
Nämnderna beslutar om en riskhanterings- och kontrollplan i anslutning till att nämndplanerna
behandlas och redovisar resultatet av genomförda internkontroller när nämndernas
verksamhetsberättelser behandlas efter årets slut.
Även kommunstyrelsen utarbetar en riskhanterings- och internkontrollplan under hösten före
varje verksamhetsår och redovisar resultatet av genomförda kontrollinsatser efter årets slut.
Internkontrollplan beslutas i början av året i byggnadsnämnden.
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3.4

Kommunikation

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda
och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden
kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i
Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska
ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och
utvalda delar i kommunbilagan.
Kommunledningskontoret utarbetar en kommunikationsstrategi som beskriver de viktigaste
budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av
nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller
kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

3.5

Styrande planer och policys
Policys och andra styrdokument

I Tyresö kommuns dokument om styrprocessen definieras policy som ”ett kortfattat dokument som
anger förhållningssätt och/eller grundprinciper för kommunens arbete inom ett visst område”. En
policy kan konkretiseras närmare i form av riktlinjer. Dessutom finns kommunövergripande planer
respektive enhetsplaner som utförligt ska ange en handlingsplan för att nå kommunens övergripande
mål inom ett eller flera områden.

Rutiner ska beskriva hur arbetet inom en enhet ska ske, de ska förmodligen också beskriva hur
riktlinjer ska tolkas och tillämpas?

Reglementen visar vilket ansvar olika styrelser och nämnder har.

Delegationsordningar visar vilket ansvar som ligger på olika funktioner i organisationen.

Policy













Policy för upphandling (KF 2010)
Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
Trafikpolicy
Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)
Kommunikationspolicy (2011)
Personalpolicy (KS 2008)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun”(KS 2007)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
Likabehandlingspolicy (KF 2012)

Tyresö kommun | Kommunikation

18













Resepolicy (KF 2013)
Planer
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
Grönplan (KS 2009)
Energiplan (KF 2008)
Klimatstrategi (KF 2010)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Likabehandlingsplan (KS 2013)
Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)











Reglemente/Delegation
Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)
Revisionsreglemente (KF 2006)
Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2012)
Attestreglemente (KF 2004)
Arkivreglemente (KF 2012)
Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)
Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2011)
Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)













Riktlinje/föreskrift
Riktlinje för sponsring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
Lokal renhållningsordning (KF 2012)
Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
Ekonomihandbok (KD 2013)
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter
(KD 2012)
Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011)
Rutin för klagomålshantering (KS 2001)
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)
Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)
Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)
kommuns verksamheter (KD 2012)
Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun ( KD 2012)
Tillgänglighetshandbok (KF 2012)
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