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Byggnadsnämndensbeslut
Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontroUplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Särskilt yttrande
Annika Henningsson (M) anmäler ett särskilt yttrande förden moderata
gruppen, med hänvisning till deras reservadon från byggnadsnämndens
sammanträde den 23 april 2019 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnads förvaltningen har sammanställt förslagtill nämndplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 för2020. Förslagetbaseras på
kommunplan 2020-2022 med budget för2020 fastställd av kommun fulknäkdge
den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar förstyrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Generell effekdvisering av bygglovsverksamheten, genom framförallt
digitalisering och automarisering, eftersträvas. Detta bördock ske i samarbete
med övrigaenheter och avdelningar på stadsbyggnadsföryaltningen. I längden
bördetta innebära färre onödiga kostnader samt bättre arbetssätt som i sig leder
till förbättradservice.
Verksamheten ska även arbeta föratt erbjuda bättre stöd till sökande, så att de
ansökningar som inkommer till kommunen är kompletta och helst digitala.
Särskild ansträngningbörgöras föratt säkerställaatt företageni kommunen får
den effektiva service som de behöver. Fortsättningsvis börtillsynsverksamheten

prioriteras högt.
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Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnads förvaltningen har sammanställt förslagtill nämndplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 för2020.
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Förslagetbaseras på kommunplan 2020-2022 med budget för2020 fastställd av
kommunfuUmäkdge den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för
styrning och planering.
Otn verksatnheten
Byggnadsnämnden har inte tagit fram några egna mål utan har använt sig av
kommunplanens mål i kombinadon med verksamhetsspecifika beskrivningar
samt tillhörandeindikatorer.
Antalet ansökningarUgger fortsatt på en stabilt och reladvt högnivå jämfört
med ddigare år. Byggkonjunkturen verkar alltså ha stabiliserat sig efter
nedgången under hösten2017.
Den l januari 2019 börjadede nya bestämmelserna om redukdon av bygglovsoch anmälansavgifter att gälla. Förändringenställer betydligt högrekrav på att
verksamheten har en snabb och smidig hantering av ärenden under hela
processen.
Det har avsatts mer resurser till tillsyn under de senaste åren. Med nuvarande
resurser bedömerenheten att ärendebalansen kan vara nere på en "normal" nivå
om ca 5 år.
Kundernas förväntningarpå smidiga digitala lösningaroch e-tjänster som
stöttardem vid en ansökanhar ökat. De har också högre föryäntningarpå
snabb och kondnuerllg återkopplingvad gäller ärendets status. Föratt kunna
uppfylla kundernas förväntningarmåste verksamheten ha en effekdv och
digitaliserad handläggning. En omfattande rådgivning, både digital och
personlig, är dll hjälp föratt få så många kompletta ansökningar som möjligt.
Det görvidare hanteringen av ärenden enklare och mer effekdv.
Det kommer krävas en generell ambidonshöjningi verksamheten föratt kunna
möta de förväntningarsom kunderna ställer. Föratt leva upp till
föryäntningarnaser verksamheten ett behov av att se överstrukturen förhur vi
arbetar med ständiga förbättringari det dagliga arbetet och på längre sikt hitta
IT-lösningar som bättre stödjerhandläggarna och bland annat ger den snabba
återkoppling som kunderna förväntarsig och som kan bidra tiU en helt digital
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samhäUsbyggnadsprocess. Med en fortsatt höginströmningav ärenden i
kombinadon med skärpta lagkrav och högreställda förväntningarfrån kunderna
är det därförvikdgt att verksamheten kan ta ett större grepp kring utveckling
och effekdvisering, föratt göra en tydlig plan förvad som kommer krävas i
form av IT-stöd föratt skapa förutsättningarföratt nå önskade mål.
Särskilda uppdrag
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 §112 behandlas i föreslagen
nämndplan även de förslagtill aktiviteter för2020 som förts fram av
kommunala funkdonshindersrådet i deras förslagdU dllgänglighetsplan för
2020-2022 med aktiviteter för2020.
Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen
efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.
Ealigt beslut i kommunfuUmäkdge 2018-05-17 § 47 ska integradonsstrategin
ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från
integradonsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tiUhöfrespektive
områdes arbete och sysselsättning. Nämnderna avgöroch avgränsar
inriktningen i prioriteringar förverksamheten om det bedöms nödvändigt.
Stadsbyggnadsföryaltningen ansvarar föratt utformningen av boendenuljöer
och det offentliga rummet ska vara inkluderande föralla invånare. Frågan
hanteras inom ramen förplanprocessen, i genomförandet av översiktsplanen
samt löpande gestaltning av livsmiljöer.
Stadsbyggnads förvaltningenhar enligt kommunens styrprocess även tagit fram
förslagtill riskhanterings- och kontroUplan. Arbetet med riskhantering och
internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar tUl
att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av
resurser eller förstoft, eller onödigt,risktagande.
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Verksamhet och syfte
Bygglov
Verksamhetsområde 15 —
Bygglovsenheten handlägger bland annat ansökningarom bygglov, anmälan om Attefallshus och dispenser
från strandskyddet. I det ingår även att hålla tekniska samråd och göra arbetsplatsbesök. En vikdg del av
verksamheten är att ge råd tiU aUmänheten och att utföratillsyn. Syftet med verksamheten är att se till att
plan- och bygglagen efterlevs.

Analys och slutsatser
Omvärldoch nfa lagkrav
Antalet aasölaiingarligger fortsatt på en stabilt och reladvt högnivå jämförtmed ddigare år.
Byggkonjunkturen verkar ha stabiliserat sig efter nedgången under hösten2017. Någon ytterligare nedgång
förräntasinte i närtid förutsattatt inga oförutseddahändelserinträffar.
Den l januari 2019 börjadede nya bestämmelserna om redukdon av bygglovs- och anmälansavgifter att
gäUa. Förändringenställer betydligt högrekrav på att verksamheten har en snabb och smidig hantering av
ärenden under hela processen. Föratt kunna följade nya lagkraven ärbygglovsenhetens mål att granska
nya ärenden omedelbart, dock senast under andra veckan från det att en ansökaninkommit. Arbetsmiljön
förhandläggarna och koordinatorerna har i och med det påverkats negadvt då möjligheternaatt styra
arbetsbelastningen har minskat rejält och utrymmet förmisstag i hanteringen ärmycket mindre än tidigare.
De nya bestämmelserna innebärvidare komplikadoner med att hantera lagkraven i samband med längre
frånvaro och semesterperioder. Bygglovenheten ser ett behov av att avsätta mer resurser, både personal
och ekonomiska, till utvecklingsarbete och effekdvare verktyg fören smidigare process. Med hjälp av det
kan effekdviteten i handläggningen förbättras.Det möjliggörockså mer tid tiU information och
rådgivning. Bygglovenheten noterar att det kommer krävas mer omfattande ändringar föratt nå den
effektivitet som verksamheten strävar efter.
Bygglovsenheten ser också att kundernas förväntningarpå verksamheten har förändrats.I den
kundundersökningsom genomförs varje år ser enheten en tydlig trend, som kan relateras till de
utvecklingsbehov som verksamheten har idend&erat utifrån de nya lagkraven.
Kundernas förväntningarpå smidiga digitala lösningar/e-tjänstersom stöttardem vid en ansökan har
ökat. De har också högreförväntningarpå snabb och kondnuerlig återkopplingvad gäller ärendets status.
Föratt kunna uppfylla kundernas förväntningarmåste verksamheten ha en effektiv och digitaliserad
handläggning. En omfattande rådgivning, både digital och personlig, är till hjälp föratt få så många
kompletta ansökningarsom möjligt. Det gör också hanteringen av ärenden enklare och mer effektiv.

Med en fortsatt höginströmningav ärenden i kombination med skärpta lagkrav och högreställda
förväntningar&ån kunderna ärdet väldigtviktigt att verksamheten har ett väl fungerande
förbättringsarbete.
Tillsyn
Det har avsatts mer resurser tiU tillsyn under de senaste åren. Det är positivt förverksamheten både på
kort och lång sikt. Med nuvarande resurser bedömerenheten att ärendebalansen kan vara nere på en
"normal" nivå om ca 5 år. Här ser enheten att behov av att förstärka
ytterligare i förstahand med mer
riktat stödfrån koordinatorerna då hanteringen av dessa ärenden ofta kräver en mer omfattande
administradon.

Verksamheten kommer att arbeta mer samordnat och systematiskt med utvecklingsfrågor. Den nya
arbetsmodellen syftar till att samordna utvecklingsfrågorna mellan bygglovs enheten och staben, främst
med fokus på systemförvaltning.
Det kommer krävas en geaeretl ambidonshöjningi verks araheten föratt kunna mötade förväntningar
som kunderna ställer. Föratt leva upp till förväntningarnaser verksamheten ett behov av att se över
strukturen förhur vi arbetar med ständiga förbättringari det dagliga arbetet. Pålängre sikt behövervi hitta
IT-lösaingarsom bättre stödjerhandläggarna och bland annat ger den snabba återkoppling som kunderna
förväntarsig och som kan bidra tiU en helt digital samhäUsbyggaadsprocess.

Framtidens Tyresö - nämndmåloch uppdrag
Tyresökommuns vision beskriver den långsikdga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision
Tyresö - hat trivs nya tankar
I Tjresöfinns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresöfinns plats för alla - här trivs
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö ärhemma!
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Strategiska målområden- målbild
Titt visionen fmns tre prioriterade strategiska målområden.Dessa områden bedömsvara särskilt viktiga att
fokusera på de kommande tio åren föratt nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.
De strategiska målområdenahar arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. Förvarje
område fmns mål som är en prioritering vad som ärviktigast att åstadkomma under den kommande
mandatperioden. Förmandatperioden 2019—2022finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena
beskriver ett framdda önskatläge.

Strategiskt målområde- Trygga - hela livet

Strategiskt mål
Tyresöbornasbehov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet
tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmäl
Tyresöbornasbehov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet
tillgodoses, snabbt och enkelt
Vi arbetar hårt föratt vara en verksamhet som är professionell, smidig och som håller en högkvalitet. En
viktig del av vårverksamhet är att bidra med informadon och rådgivning till allmänheten samt att utföra
tillsyn. Vi ser till så att kommunen skapar trygga och tillgängliga levnad smiljöerdär plan- och bygglagen
efterlevs.
INDIKATORER
Bygglov - Handläggningstider i Attefalläienden mäts varje niånad
Bygglov - Handläggtiingstider mäts varje månad (antal veckor)
Bygglov - Kompletteriiigsbreviitskick (antal dagar)
Bygglov - Andel lov och AttefaUsärenden som inkommit via Mittbygge

Strategiskt målområde- Delaktiga - tillsammans

Strategiskt mål
Tyresöbornaärmedskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål
Tyresöbornaärmedskapare och delaktiga i kommunens utveckling
Vi arbetar ständigt med att utyeckla våra arbetssätt föratt bättre mötaTyresöbornas behov. I samspel med
Tyresöborna testar vi nya lösningarföratt möjliggöraden snabba återkoppling som våra medborgare
förväntarsig. Genom innovarivt tänkande och fokus på utyeckling och effektivisering strävarvi efter att
erbjuda ännu bättre service till våra medborgare.
INDIKATORER
NKI - Totalt
NKI - Effektivitet och bemötande

Strategiskt målområde-1 balans - förhållbarhetoch
hälsa ——
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l balans
-förhållbarhet
och hälsa

Strategiskt mål
Tyresöären kommun som skapar goda livsvillkor som förebyggerohälsa

Strategiskt mål
Tyresöhar en tillförlitligoch hållbarinfrastruktur förhög livskvalitet

Nämndmäl
Tyresöären kommun som skapar goda livsvillkor som förebyggerohälsa
Tyresö har en tillförlitlig och hållbarinfrastruktur förhög livskvalitet
Föratt ge Tyresöborna förutsättningarförhöglivskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöerdär
plan- och bygglagen efterlevs. Vi ställer krav ud&ån de lagar och regler som finns och garanterar därföratt
byggnaderna och miljöernablir dUgängUga och användbara föralla, även förpersoner med nedsatt rörelseeUer orienteringsförmåga.
INDIKATORER
NKI - Rättssäkerhet
Bygglov - Totalt antal pågåendetillsynsärenden per Sårs period
Bygglov - Totalt antal avslutade tillsynsärenden per Sårs period

Hållbarutveckling - målbild
Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;
•

Ekonomiskt ansvar

•

Socialt ansvar

•

NUljömässigt/ekologisktansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att ökadet positiva värdeskapandet. Något förenklatkan det sägas att det är
den sociala håUbarhetsaspekten, människors möjligheteratt dUfredsställa sina behov, som är målet med
hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheteroch minska risker
på kort, medellång och lång sikt. Föratt nå detta mål behöverhänsyn tas dU ett antal faktorer.
Ekonomiska, sociala och miljömässigaintressen behövervara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt
som negativa effekter på miljönreduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras.
Sammantaget ärden sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ekologiska hållbarheten de
grundläggande förutsättningarnaoch den ekonomiska hållbarheten medlen föratt nåmålet.
Tyresöinkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet,
fokuserar vi på miljöfrågorsåvälsom på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan
är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöterbåde medborgare och
varandra på arbetsplatsen tUl hur vi niinimerar belastningen på miljöni våra processer och bidrar till det
samhälle vi ärverksamma i.

Den mest använda definidonen av håUbar utveckling är:
"En hållbar iitveckling ären utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheteratt tillfredsställa sina behov".

Grundförutsättningar-målbild
Föratt Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god k\'alitet på seryicen tiU
medborgarna behöverviktiga gn.indförutsättningarvara påplats. Dessa delas in i tre områden: hållbar
ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.
Grundförutsättningarnaomfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter.
Områdena är dels kommungemensamma förutsättningaroch krav föratt kunna genomföra det
kommunala uppdraget och dels fömtsättningarföratt kommunen ska utvecklas i den riktning som
fuUmäkdge beslutat. Föratt skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöversamtliga
grundförutsättningarvara på plats. De gemensamina grundförutsättningarnautgår från en helhetssyn och
vilar på tre hörnpelare - struktur, kultiir och systemadk.

Utvecklingsstrategi förett växandeTyresö
Föratt kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017
att starta ett arbete med att ta fram en långsikdg strategi förett växande Tyresö. Målet är att kommunens
samlade resultat på sikt ska uppgå tiU 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med högkvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter
Digitalisering är en förändringsmotori kommunens utveckling och en möjUggörareför
verksamhetsutyeckling och effekdvisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöverakdvt
använda de möjligheterdigitaliseringen förmed sig på alla nivåer och inom alla verksamheter föratt
uppnå utvecklingsstrategins mål. IVIåaga verksamheter har potendal att utvecklas och effektiviseras med
stödav ny teknik. Exempelvis kan en digital automadsering bidra till att minska behovet av enformiga och
repedtiva arbetsmoment samddigt som den kan frigöravärdefull arbetsdd förökadeffektivitet och
kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningaroch nya arbetssätt skapas
förutsättningarföratt lösasamhäUsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan
utveckla formerna förinsyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet
och deltagandet i den demokradska processen. Föratt nyttja digitaliseringens möjligheterkrävs ett starkt
digitalt ledarskap som främjarinnovation och nyskapande.
Med digitaliseringen följeren sårbarhet, till exempel risk fördriftstörningaroch dataintrång. Föratt höja
säkerheten behöverkommunen stärka den digitala infrastmkturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning
Redovisning till nämnd och kominunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och
31 augusd samt dU verksamhetsberättelsen. I övrigtbeslutar förvaltningschefen om principer,
återrapporteringoch redovisning av resultat utifrån grundförutsättningarna.

\l /

Hållbarekonomi

En håUbar ekonomi förbygglovsenheten är att man håller sig inom budgetramarna och använder sina
resurser effektivt. Det handlar om att arbeta med ett långsikdgt tänk förplanering och underhåll. Föratt
verksamheten ska kunna effekdviseras och digitaliseras genomlyser man de analoga och de digitala
systemen.

Kostnadseffektiv verksamhet
Att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet innebär förbygglovsenheten att använda tilldelade
resurser på ett optimalt sätt. Verksamheten ser löpandeöversina kostnader och effektiviserar där det är
möjligt,utan att ge avkaU på kvalitetsaspekterna. Det sker ständiga förbättringarmed bibehållen eUer ökad
kvaUtet. En störrekorrigering har gjorts på taxan föratt debitera per timme och på så sätt få en mer
rättvisande taxa som täcker de kostnader arbetet innebär.

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

Aiidel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterad ram
Aiidel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/-1 % (mäts endast på helår)
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Hållbarkvalitetsutveckling

Helhetssyn och engagemang
Hållbar kvalitetsutveckling mnebär att verksamhetsuppdraget utförs med bästa möjligakvalitet med
dUgängUga resurser. Verksamhetsutvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generadoners möjligheteratt tillgodose sina behov. HåUbar kvalitetsutveckling innebär även en förmåga
att förståoch skapa värde förde som verksamheten är till för.
Verksamhetsuppdraget styrs i de flesta fall av en omfattande lagsdftning eller motsvarande styrdokument.
Medborgares och intressenters behov och önskemålärvägledande. Föratt resurserna ska användas på
bästa sätt måste det alltid fmnas en balans mellan att göra rätt saker och göra saker på rättsätt, den inre
effekdviteten. Grundförutsättningenäratt gemensamma förhållningssättoch effektiva arbetssätt skapar
utrymme förverksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, ökadhelhetssyn och
engagemang.

Leda förhållbarhet
Engagerande ledare på aUa nivåer ger förutsättningarföralla medarbetare att vara dekkdga och våga tänka
nytt i verksamhetens utveckling. De leder arbetet med kvalitetsutveckling och ansvarar föratt processerna
och resultaten följs upp och förbättras.Genom gemensamma förhållningssättoch arbetssätt samt en tydlig
gemensam målbild säkerställerde tillsammans med medarbetarna hållbara resultat nu och i framdden. För
att leda förhållbar kvalitetsutveckling har cheferna i Tyresö gedigen utbildning och prakdsk erfarenhet i
förändringsledningoch systemadskt förbättringsarbete.

Medarbetare förbättrar,utvecklar och tänkernytt
Det är medarbetarna som med sin kompetens och sitt engagemang gör förbättringaroch påverkar
utvecklingen i verksamheten. Varje medarbetare ärinsatt i vilken betydelse de har för
verksamhetsutvecklingen och ser sin roll i helheten. Medarbetarna tar ansvar föratt samarbete och
arbetssätt fungerar effekdvt. De är delakdga i uppföljningoch utvärdering av processer och resultat.
Förutsättningarnaändras hela dden, det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer.
Föratt kunna ha fokus på ständiga förbättringarhar alla medarbetare en god kuaskapsgrund i systemadskt
förbättringsarbete.Kompetensutveckling och individuella utvecklingsmål är kopplade till behov i
verksamhetens utveckling.
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Flexibla arbetssätt, hållbararesultat och innovation
Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmågaatt stäUa om arbetssätt
utifrån nya förutsättalngar.Förändraderesurser, krav, behov och möjlighetermöts genom flexibilitet och
nytänkande. Förbättringarsom genomförs säkerställslångsiktigt föratt uppnådda effekter ska kvarstå.
Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovadon.

Styrning, uppföljningoch redovisning
Grundförutsättningarnaförhållbar kvalitetsutveckling ingår som ett avsnitt i nämndplanen. De ska inte
brytas ned eller ändras på nämndnivåeftersom de är direkt kopplade till hur verksamhetsuppdraget
genomförs och verksamheten utvecklas. Grundförutsättningarhandlar om grundkrav, gemensamma
förhållningssättoch effektiva arbetssätt och riktar sig direkt tiU verksamhetsnivåa.
Verksamheterna planerar och genomförverksamhetens uppdrag och utveckling föratt uppfylla
gn-indförutsättniagarna.Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används föratt följaupp och redovisa
verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans förvarje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för
styrning, uppföljningoch redovisning av grundförutsättningarna.Verksamhetsutvärderingar genomförs
regelbundet föratt följaupp och bedömahur verksamheten lever upp till en hållbar kvalitetsutveckling.
Föratt kunna följakvalitetsutvecklingen jämförsresultaten både med egna målvärdenoch med andra
verksamheter, övrigakommuner eller organisationer. Benchmarking används systemadskt föratt lära av de
som ärbäst inom ett område.

Grundförutsättningarförverksamhetsuppdraget
Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmågaatt stäUa om arbetssätt
utifrån nya förutsättningar.Förändraderesurser, krav, behov och möjlighetermöts genom flexibilitet och
nytänkande. Förbättringarsom genomförs säkerställslångsikdgt föratt uppnådda effekter ska kvarstå.
Utvärderingar av arbetssätten leder dU lärande och innovation.

Verksamheterna förbättrasoch utvecklas genom effektiva och innovativa processer och
arbetssätt
FÖRBÄTTRINGSPROCESSER

Arbeta fören ökningav andel elektroniska ansökningar

Se övermöjligheten att effektivisera verksamheten genom automatisering
Generell verksamhetsanalys och självutvärdering

Utlovade kvalitets- och servicenivåeräruppfyllda
KVALITETSGARANTI

Högst6 veckor förstandardlov

Högst6 veckor förAttefallsärenden
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Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelsemed andra
aktörerinom samma område
HÅLLBARARESULTAT

Arbeta föratt hålla låga handläggningstider sett tUl de lagkrav som ställs

Arbeta föratt förbättraresultatet kopplat Ull kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Hållbarkvalitetsutveckling säkerställsoch drivs av engagerade och kompetenta chefer och
medarbetare
KVALITETSUTVECKLING

Systematiskt utveckling av bygglovsprocessen

Diskutera utvecklingsfrågor kopplade dll den nya organisationen

Genomföramedarbeta.rundersokningar

Måloch intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument äruppfyllda i
syfte att skapa värdeoch förbättradsituation förmedborgare och intressenter med hänsyntill
deras behov och förväntningar
MÅLOCH INTENTIONER I LAGSTIFTNING

Anpassning av mriner och IT-stödföratt verksamheten ska uppfylla de krav som lagstiften ställer
Generell dllsyn och kvalitetsgranskning

Attraktiv arbetsgivare
Engagemang
Som arbetsgivare ärvi övertygade om att det ärmedarbetarna som skapar kvalitet i vardagen för
tyresöbornasamt förbättringaroch utveckling i verksamheten. FörTyresö kommun är det därförhelt
avgörandeatt få medarbetare som sökersig hit, som är engagerade och som utvecklas hos oss under hela
anställningen. Vi utgårifrån att engagerade och kompetenta medarbetare bidrar dll högremåluppfyllelse
samt att engagerade medarbetare uppfattar Tyresö kommun som en attrakdv arbetsgivare.

Ledarskap och medarbetarskap
Tyresö kommun har chefer som är trygga arbetsgivarföreträdareoch som utövarett gott ledarskap i
samklang med ledarfdosofin. Det innebär att cheferna beskriver förväntningaroch skapar förutsättningar
förmedarbetarna att genomföra sina uppdrag samt följerupp resultat och ger regelbunden återkoppling.
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Tyresö kommuns medarbetare har möjlighettiU delaktighet och förväntasta ansvar förverksamheternas
utveckling och sin egen. Vi har ett väl utvecklat medarbetarskap som ger medarbetarna en övergripande
förståelseförsammanhang och sitt bidrag till helheten.
Ett välfungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsättervarandra och stärker den
gemensamma organisadonskulturen. En stark organisationskultur leder i kombinadon med genomtänkta
strukturer och etablerade arbetssätt till ökadkvalitet och goda resultat förvåra verksamheter. Det i sin tur
skapar modvadon och fortsatt engagemang.
Goda anstäUningsviUkor och anställningsförhållanden
Tyresö kommun har konkurrenskrafdga anstäUningsviUkor och goda anställningsförhåUanden.
TiUsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer högaprofessionella ambirioner
samddigt som det ska vara möjligtatt leva ett gott Uv vid sidan av arbetet.

Goda anställningsvillkoroch anställningsförhållanden
Tyresökommun har konkurrenskrafdga anstäUningsvillkor och goda anställningsförhållanden.
Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer högaprofessionella ambidoner
samtidigt som det ska vara möjligtatt leva ett gott Uv vid sidan av arbetet.

Ergagemang

Helhels^yn

Fokus po
resultat

Tyresökommuns värdeord
Mod

Grundförutsättningarförattraktiv arbetsgivare
Tyresökommun ären attraktiv arbetsgivare dit medarbetare sökersig, ärengagerade och
utvecklas
TITEL

Personalomsättning, andel (%)
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Andel av de anställda som rekonimenderar Tyresökommun som arbetsgivare

Tyresökommun har chefer som utövarett gott ledarskap
TITEL
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt koinmunen - Stymingsindex

Tyresökommun har engagerade medarbetare
TITEL
(U00201) Medarbetareagagemang (HME) totalt kominunen - Motivationsindex

Tyresökommun erbjuder goda anställningsvillkoroch arbetsförhållanden
TITEL

Sjukfrånvafo kort (< 60 dagar)
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

Särskildauppdrag

TITEL
Tillgänglighetsplan - TiUgänglighetsplanens förslagoch aktiviteter behandlas förrespektive
vetksamhetsområdevid framtagandet av aämndplan. Kommunövergtipandeförslag på aktiviteter
behandlas av kommunst\-relsea
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslagoch aktiviteter behandlas förrespektive
verksamhetsområdenvid framtagande av nämndplan. Kommunövergripandeförslag på aktiviteter
behandlas av koinniunstyrelsen

I syfte att förbättrabudgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med
månadsrapporteniavid behov redovisa åtgärdsplanerförbudgetbalaiis.
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En koinmiingemensam koinpetensförsöqnmgsplaaska arbetas fram. Derma ska identifiera
kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser iaoin områden som exempelvis ledarskap,
koinpeteasutveckliag, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tiUitsbaserad styrning.

Resurser
Kommunbidrag
KOMMUNBIDRAG - VO 15
BYGGLOVSENHETEN

PROGNOS 2019

BUDGET 2020

Kommunbidrag

6257

6399

Taxor och avgifter

5939

6 163

Sunnma intäkter

12196

12562

Bygglovsenheten

12 196

12 562

Resultat

o

o

Intäkter

Kostnader

Verksamheten har tUlförts kompensation förprisuppräkning med 1,8 procent. Verksamheten får ingen
kompensadon udfrån demografisk utveckling.

Aktuella investeringar under perioden
Inga investeringsmedel äravsatta i investeringsprogrammet förbygglovsverksamhet.

Driftbudget
CTKR)

ÅRSBUDGET2019

UTFALL AUGUSTI
2019

PROGNOS

Intäkter

12 196

7400

12 196

varav kommunbidrag

6257

4171

6257

varav Taxor och avgifter

5939

3229

5939
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Kostnader

12196

8566

12196

Varav Personalkostnader

6077

4157

6077

Varav övrigakostnader

6119

4409

6119

Resultat

o

-l 166

o

Årshjulförstyrprocessen
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktigessamt nämndernasarbete med styrprocessen följer
nedanstående kalendarium, det såkallade årshjulet.
Januari/februari
• Kommunstyrelsen genomför en årlig översynav styrprocessen
• Kommunstyrelseföryaltningentar fram en omvärldsanalys
• Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
• Kommunstyrelseförvaltningenupprättar bokslut och årsredovisning
Mars/april
• Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
• Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
• FörslagtiU anslagsfördelningtill verksamhetsområdena tas fram
• Uppdrag tiU verksamhetsområdena formuleras
• Årsredovisningbehandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
• Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfulknäkdge
• Årligöversyn av taxor och avgifter
• Reviderad drift- och investeringsbudget
Maj/juni
• Kommunstyrelsen beslutar om förslagtill kommuaplan och budget förkommande år
• Delårsrapport per den 30 april behandlas i kommunstyrelsen och kommunfuUmäkdge
• KommunfuUmäktige fastställer kommunplaaen med budget.

Maj'/september
•

Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i
nämndplanerna

Oktober
• Delårsrapport per den 31 augusti behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
• Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan
November/december
• Kommunst5.'relsen behandlar nämndplaner
• Kominunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
• Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

17

Internkontrollplan
Internkontrollplan förbyggnadsnämnden 2020
Saininan fattning
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt
ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan förinnevarande års
granskning.
I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärderoch riktlinjer föratt så långt
som möjligteliminera dessa.
Attatys av risker
För bygglovsverksamheten är handläggningsdder, rättssäkerhet, kundnöjdhet och ekonomi de viktigaste
måtten på kvalitet. Nedan analyseras risker och kontrollåtgärderinom de olika områdena:

H andläggningstider
Risker
Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås.

Mätning av handläggningsdder varje månad samt redovisning av resultatet vid varje
nämndmöte.
Ansvarig
Nämndsefcreterare och enhetschef.

Rättssäkerhet
Risker
Att nämndens beslut inte håUer vid en överprövning.
Kontrollåtgärder
Löpandeutvärdering av beslut från överprövandemyndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.
Ansvarig
Enhetschef tiUsamtnans med handläggarna.
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Kundnöjdhet
Risker
Att bygglovssökandeinte är nöjdamed nämndens verksamhet.

Mätning av kundnöjdheten med en enkätundersökning.Jämförelsemed resultat från övriga kommuner i
Sverige. Redovisning i nämnden.
Ansvarig
Enhetschef i samarbete med bygglovsaUiansen

Ekonomi
Risker
Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.

Analys och redovisning av enhetens ekonomiska resultat vid varje nämndmöte.

Controller och enhetschef
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RESERVATION

2019-04-23

Angåendeändradbygglovstaxa

Byggnadsnämnden Dnr BNS-2019-211/051
Lika viktig som välfärdenärförattraktionskraften i en kommun är
möjligheten att kunna skapa sig ett bra boende. Att kommunen erbjuder
goda förutsättningaroch ärbehjälpligfördem som vill bygga om, till, eller
helt nytt. Bygglovshanteringen ska följaktligenvara smidig och taxan vara
prisvärd och rimlig.
Moderaterna motsättersig den kraftiga höjning av bygglovstaxan som den
styrande minoriteten beslutat om - förmångaav de mindre lovärenden
som vårakommuninnevånarekommer mötanärde förverkligarsina
boendedrömmar. Den nya taxan bygger visserligen påSKL's (Sveriges
kommuner och landsting) nya taxemodell, men SKL ären
serviceorganisation förSveriges kommuner och landsting, och Tyresö
kommun ärinte skyldig att implementera den.
Det finns heller ingen anledning till att Tyresöska ståut frånmängden.
Timtaxan höjstill 1 167 kr, en av de högstai hela Stockholmsregionen, och
förvissa ärenden innebärden förändradetaxan till och med en fördubbling
av kostnaden förmångaav de mindre bygglovsärendensom vårainvånare
möter. Detta riskerar fåallvarliga konsekvenser förTyresösattraktivitet och
konkurrenskraft som boendekommun.
Den omarbetade taxan innebärsamtidigt att byggbolag som sökerbygglov
förflerfamiljshus fårkraftigt sänktataxor (nedsättningar med kanske så
mycket som över60 procent). Att privatpersoner med husdrömmarindirekt
ska vara med och betala en kostnadssänkningförbyggjättar,som det ofta
rörsig om, äringet vi kan ställaoss bakom.

Slutligen anser vi det vara fei att de som bor i områdendärbeslut tagits
om att inte gävidare i detaljplanearbetet drabbas extra hårt. Detta genom
att taxan förbygglov med avvikelser och utanför planlagt områdefåren
relativt sett högre höjning i taxan Byggnadsnämndensnya styre nu skickat
vidare till Kommunstyrelsen, jämförtmed hur det ser ut idag. Föross ärdet
självklartatt alla ska behandlas lika. Var man bor eller vill bosättasig ska
inte ha betydelse. Den som vill bygga i skärgårdeller pålandsbygd ska
inte missgynnas.

AtfiniKäHennThgsson
I'uppledare

tyresö korrmui
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