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Byggnadsnämnden

Nämndplan för byggnadsnämnden 2022
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till
byggnadsnämnden
–

Nämndplan 2022 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Monica Juneheim
Bygglovschef

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till nämndplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde 15.
Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av
kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen,
finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:
Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare




Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda
livsvillkor
Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär
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Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och
förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet
ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.
Byggnadsnämndens bidrag till KF:s mål formuleras som effektmål, det vill säga
vad byggnadsnämnden och bygglovsverksamheten ska uppnå för effekter för
de som byggnadsnämnden och bygglovsverksamheten finns till för, för att
kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad vi följer för att
veta hur vi ligger till i förhållande till målet.
Bygglovsenheten är den enda verksamheten som rapporterar till
byggnadsnämnden, vilket utgör bedömningen av måluppfyllelsen månadsvis.
Annat följs mer sällan, och fungerar som en check av hur Tyresö kommun
ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva.
Dessa följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring
och utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska
förbättra sina resultat.
Bygglovsenheten kommer ta fram en enhetsplan där månadsvis uppföljning
sker av nedbrutna mål utifrån:
Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Kommunövergripande mål:
Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål:

Med stark laganda driver vi bygglovsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.

Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
Kommunövergripande mål:
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål:
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och
arbetssätt.
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
Kommunövergripande mål:
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i
framtiden.

Nämndmål:
Vi bidrar till en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för
kommande generationer.
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Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär
Kommunövergripande mål:
Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära
ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

Nämndmål:
Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.

En prövning av barnets bästa behandlas i nämndplanen.

Bilagor
Nämndplan 2022 för byggnadsnämnden
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