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Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-02-16
Plats och tid:
Kallade:
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Vid förhinder:
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Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.
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Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- och GIS-chef

Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning
2022-2024 enligt miljöbalken, strandskydd till KS
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 –
plan- och bygglagen noteras till protokollet.

Sammanfattning
I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022
enligt miljöbalken, strandskydd, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens
beslut.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02
Nämndbeslut, SBN § 89/2021-12-08. Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 . Miljöbalken
strandskydd, 2021-12-08
Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – Miljöbalken, strandskydd, 2021-11-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd:
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Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- och GIS-chef

Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning
2022-2024 enligt plan- och bygglagen till KS
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 –
plan- och bygglagen noteras till protokollet.

Sammanfattning
I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022
enligt plan- och bygglagen, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens beslut.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02
Nämndbeslut, SBN § 90/2021-12-08. Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024, plan- och
bygglagen, 2021-12-08
Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – plan- och bygglagen, 2021-11-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen
Bygglov- och GIS enheten för arkivering

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Christoffer Amundin sbf
Koray Kahruman, klk
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Amundin
Bygglov- och GIS-chef

Årsbokslut 2021 samt åtgärdsplan Stadsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
1. Årsbokslut 2021 godkänns.
2. Åtgärdsplanen antas.
3. Åtgärdsplanen ska följas upp vid delårs- respektive årsbokslut.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Stadsbyggnadsnämndens årsbokslut samt åtgärdsplan noteras till protokollet.

Sammanfattning
Förvaltningen informerar om utfall av årsbokslut 2021 samt åtgärdsplan årsbokslut 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Årsbokslut 2021 samt åtgärdsplanårsbokslut 2021 Stadsbyggnadsnämnden,
2022-01-13
Årsbokslut 2021 Stadsbyggnadsnämnden, 2022-01-28
Nyckeltal 2021 Stadsbyggnadsnämnden, 2022-01-28
Åtgärdsplan årsbokslut 2021 Stadsbyggnadsnämnden, 2022-01-28
Resultat SBN – helår 2021, 2022-02-02
Ekonomiuppföljning SBN – resultat helår 2021, 2022-02-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kommunstyrelsen
Bygglov- och GIS enheten för arkivering

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Anna Holm, sbf
Koray Kahruman, klk
Anne-Lie Vernersson Timm, klk
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Telefon: 08-541 708 00
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Ekonomiuppföljning SBN - resultat helår 2021

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020

-353

-333

-20

-313

Bygglovsverksamhet

-1 293

127

-1 420

-4 690

GIS

-1 319

-1 727

407

-1 469

Tillsyn

-2 332

-2 241

-91

0

Rådgivning Bygglov

-2 315

-2 402

86

0

Strandskydd

-413

-550

137

0

Stadsbyggnadsförvaltningen

-226

-307

81

-8

0

0

0

-542

Årets resultat

-8 252

-7 433

-819

-7 021

Driftredovisning - verksamhet (tkr)

Utfall

Budget Avvikelse

Utfall

Driftredovisning - verksamhet (tkr)
Stadsbyggnadsnämnd

Bygglov och GIS-enheten

Intäkt
Stadsbyggnadsnämnd

Kostnad

Internhandel

Budget Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

0

0

0

-353

-333

-20

0

0

0

Bygglovsverksamhet

2 830

3 750

-920

-4 063

-3 489

-575

-60

-135

75

GIS

1 380

1 240

140

-2 693

-2 886

193

-6

-81

75

Tillsyn

0

700

-700

-2 228

-2 834

606

-104

-106

3

Rådgivning Bygglov

0

0

0

-2 231

-2 316

85

-84

-85

1

437

300

137

-822

-822

0

-28

-28

0

0

0

0

-226

-307

81

0

0

0

4 646

5 990

-1 344

-12 617

-12 987

370

-281

-436

154

Strandskydd
Stadsbyggnadsförvaltningen
Årets resultat

Självkostnadstäckningsgrad (andel intäkt av kostnad för bygglovsverksamhet)
Bygglovsverksamhet
69%
Intäkt
2 830
Total kostnad
4 123

SBN Resultatavvikelse
Budgetavvikelse
Budget

-11%
-819
-7 433

Investeringsbudget (tkr)

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Digital utveckling

-12

-200

188

Löpande investering

-60

-100

40

Summa

-72

-300

228

81

Stadsbyggnadsnämnden gör ett underskott på -819 tkr för helåret. Orsaken är
främst uteblivna intäkter hos verksamheterna Bygglov samt Tillsyn och extra
lönekostnader hos Bygglovsverksamheten.
Bygglovsverksamhetens långa handläggningstider medför att avgifterna
reduceras och Tillsynsverksamheten ärenden har inte resulterat i några
intäkter under året.
Bygglovsverksamhetens något förhöjda lönekostnader beror på en kort period
av överlappande anställningar när tidigare personal har slutat och där ny
personal har börjat, samt för de extra tillsatta resurserna under slutet av året
för handläggning.
Tillsynsverksamhetens uteblivna intäkter vägs delvis upp mot vakanta tjänster i
början av året.
GIS och Strandskyddsverksamheterna visar på ett litet överskott efter något
högre intäkter än budgeterat, samtidigt som GIS-verksamheten har haft något
lägre kostnader vid föräldraledighet och förlägre programvarukostnader.
Stadsbyggnadsförvaltningens överskott beror på tjänstledighet och statlig
ersättning för sjuklönekostnader.
Självkostnadstäckningsgraden uppgår till 69%.
Resultatavvikelsen uppgår till -11%.
Investeringsutfallet är för två tilläggsmoduler till ärendehanteringssystemet
Castor.

Nämndens nyckeltal 2021
Stadsbyggnadsnämnden
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Nämndens nyckeltal för uppföljning
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten.
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i
tertialuppföljningar och årsredovisning.

Kvalitet
Mått

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till
expedierad

16,8

12,4

16,5

10

Handläggningstid i veckor, ärende komplett till
beslut

4,7

3,5

4,7

3,5

42

46

59

66

40

53

54

68

46

44

61

66

3,87

3,75

3,95

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - kvinnor
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - män
Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5

Trend

BM 2021

Livsmiljö
Mått
Anmälan/ansökan som är komplett vid inlämnande
(%)
Beställning av kart- och mättjänster via
webbformulär, procent (%)

Trend

BM 2021

Trend

BM 2021

16,7 %

58,5%

86,6%

97,3%

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

-8%

-20%

-11%

0%

46%

42%

69%

66%

Ekonomi
Mått
Resultatavvikelse i procent (%) av budget
Självkostnadstäckningsgrad för
bygglovsverksamheten
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De globala målen
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.
1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap
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Resultatrapport SBN - helår 2021
Stadsbyggnadsnämnd - resultatrapport
(tkr)
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag
5 Kostnader För Arbetskraft
6 Övriga Verksamhetskostnader

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020

0

0

0

-4

-344

-327

-16

-303

-10

-6

-4

-6

-353

-333

-20

-312

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020

2 830

3 750

-920

3 332

0

0

0

-375

-3 638

-3 201

-437

-6 804

6 Övriga Verksamhetskostnader

-235

-146

-89

-327

7 Övriga Verksamhetskostnader

-190

-142

-48

-211

-60

-135

75

-305

-1 293

127

-1 420

-4 690

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020

1 380

1 240

140

1 202

-7

0

-7

0

-2 353

-2 460

107

-2 123

6 Övriga Verksamhetskostnader

-191

-312

121

-477

7 Övriga Verksamhetskostnader

-141

-114

-27

-128

-6

-81

75

56

-1 319

-1 727

407

-1 469

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020

Total
Bygglovsverksamhet - resultatrapport
(tkr)
3 Intäkter
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag
5 Kostnader För Arbetskraft

9 Internredovisning
Total

GIS - resultatrapport (tkr)
3 Intäkter
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag
5 Kostnader För Arbetskraft

9 Internredovisning
Total

Tillsyn - resultatrapport (tkr)
3 Intäkter

0

700

-700

0

-2 125

-2 643

518

0

6 Övriga Verksamhetskostnader

-55

-105

50

0

7 Övriga Verksamhetskostnader

-48

-87

38

0

5 Kostnader För Arbetskraft

9 Internredovisning
Total

Rådgivning bygglov - resultatrapport (tkr)
5 Kostnader För Arbetskraft

-104

-106

3

0

-2 332

-2 241

-91

0

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020

-2 142

-2 216

73

0

6 Övriga Verksamhetskostnader

-64

-64

-1

0

7 Övriga Verksamhetskostnader

-25

-37

12

0

9 Internredovisning

-84

-85

1

0

-2 315

-2 402

86

0

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020
0

Total

Strandskydd - resultatrapport (tkr)
3 Intäkter
5 Kostnader För Arbetskraft
6 Övriga Verksamhetskostnader

437

300

137

-765

-786

21

0

-23

-21

-1

0
0

7 Övriga Verksamhetskostnader

-34

-14

-19

9 Internredovisning

-28

-28

0

0

-413

-550

137

0

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Bokslut
2020

Total

Stadsbyggnadschef - resultatrapport (tkr)
3 Intäkter

56

0

56

0

-208

-270

61

-8

6 Övriga Verksamhetskostnader

-73

-22

-51

0

7 Övriga Verksamhetskostnader

0

-15

15

0

-226

-307

81

-8

5 Kostnader För Arbetskraft

Total

85
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Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:










myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
mätnings‐ och karteringsverksamhet
strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
myndighetsuppgifter enligt
o anläggningslagen
o ledningsrättslagen
o fastighetsbildningslagen
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
fastställelse av belägenhetsadresser samt
tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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Viktiga händelser
I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet
våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter. Arbete med
att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån de rådande
arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna
är åtgärdade och arbete pågår med resterande fyra punkter.
Tillsynsverksamheten har förstärkts med två projektanställda tillsynsjurister som under våren
anställts för perioden 2021‐2022. Under hösten har arbete pågått med att ta fram nya tillsynsplaner
för PBL (plan‐ och bygglagen) respektive MB (strandskyddet inom miljöbalken). Planerna är treåriga
och framtagna utifrån nuvarande lagstiftning för perioden 2022‐2024. Stadsbyggnadsnämnden
beslutade under sitt sammanträde i december att anta dessa tillsynsplaner.
Under försommaren har två medarbetare gått i pension och en slutat på egen begäran. Härutöver
har verksamheten två föräldraledigheter. Rekrytering har skett av två nya bygglovshandläggare och
två bygglovskoordinatorer. Personalomsättningen kombinerat med en fortsatt hög ärendemängd,
har resulterat i att handläggningstiden av lov‐ och bygganmälansärenden har ökat under sommar och
höst, vilket resulterat i att det nu är ca 6 månaders väntetid innan bygglovsärenden kan fördelas till
handläggare. Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat under hösten och därmed även
väntetiden innan ärenden kan fördelas till handläggare.
Med anledning av de ökande handläggningstiderna har kommunfullmäktige under hösten fattat
beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet
av 2021 och en extra handläggare under 2022.
Under hösten har en ny helt digital e‐tjänst sjösatts för ansökan om strandskyddsdispenser,
förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya helt digitala e‐tjänsten är
direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden bättre
överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.
Vid årets sista nämndsammanträde beviljades bygglov för de två första flerbostadshusen på
Norrberget. Nämnden beslutade då även om namn på gator och en plats inom Norrberget,
Lägerhöjden.
Ett avtal om geodatasamverkan har ingåtts med lantmäteriet under 2021, som innebär dagliga
uppdateringar vid till exempel genomförda lantmäteriförrättningar och annat som påverkar
kommunens digitala baskarta. Avtalet innebär även fri tillgång till lantmäteriets GIS‐data som inte
längre behöver köpas in i samband med pågående detaljplanearbeten. Avtalet har också möjliggjort
för kommunens delägda bolag Roslagsvatten AB, att halvera sin kostnad för den till gång till GIS‐data
och fastighetsinformation för kommunens fastigheter, som möjliggörs genom avtalet.
Beslut har fattats om att GIS‐samordnaren organisatoriskt flyttar från bygglov‐ och GIS‐enheten till
stadsbyggnadsförvaltningens stab per 2022‐01‐01.
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Mål och måluppfyllelse
Kvalitet
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och
positivt bemötande.

Nämndens mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet,
bemötande och service.
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen
Hållbara städer och samhällen

Analys
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts från och med i år i SKR:s serviceundersökning. Resultatet
redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund‐index (NKI) för bygglovsverksamheten
(bygglovsärenden). Det betyder att utfallet för 2021 avser 2020. NKI‐undersökningen omfattar sex
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Undersökningen sker fortlöpande under året och redovisar inte den faktiska verkligheten utan
deltagarnas upplevelse.
Förra årets höga resultat i lämnade svar från företagare på 77 (för mätningen 2019), har för 2020
sjunkit något till 73, men är fortfarande ett relativt högt resultat. Antalet företag som besvarat
undersökningen är liksom tidigare år lågt, vilket måste beaktas. Resultatet för samtliga svarande
(företagare och privatpersoner), som förra året (mätning 2019) låg på 46, visar nu ett betydligt bättre
resultat och ligger på 59, vilket nästan är i nivå med nämndens mål på 60.
Utfallet från den GIS‐enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller
mättjänster utförts, har ökat marginellt till 3,9 (på en 5‐gradig skala), vilket motsvarar en hög
kundnöjdhet. Resultatet bedöms som godkänt då det inte finns något jämförelsetal från någon annan
kommun. Undersökningen görs av bygglov‐ och GIS‐enheten genom att alla som har beställt en
kartprodukt eller mättjänst får möjligheten att svara på en anonym enkät online några veckor efter
det att slutprodukten är levererad eller tjänsten utförd. Enkäten besvaras dock av relativt få
personer, vilket ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande,
kvalitetsresultat samt övergripande intryck.
Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten ligger
färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång.
Kartproduktion är dock mer tidskrävande än så. Under 2022 kommer därför en fortsatt insats behöva
göras på kommunens hemsida, för att bättre återspegla produkten med syftet att kunden ska ges
rätt förväntansnivå vad gäller leveranstid.
Vid nämndens första sammanträde i januari, godkände stadsbyggnadsnämnden den handlingsplan
som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet under första halvåret 2020.
Åtgärdsplanen innehåller nio punkter med huvudsaklig inriktning gällande att tydliggöra intern‐ och
extern kommunikation samt utveckla och förenkla arbetssättet. Arbete med att genomföra
åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån rådande arbetsförutsättningar med
hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna är åtgärdade och arbete pågår
med resterande fyra punkter.
En viktig punkt har varit publiceringen av kommunens nya hemsida i början av året. De texter som
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funnits sedan tidigare har i stora delar arbetats om och en hel del nytt har tillkommit. Mycket arbete
har lagts på att skapa en tydlig struktur och informativa texter.
Den nya digitala e‐tjänsten som lanserades under hösten har varit en annan viktig punkt i
handlingsplanen, som förväntas underlätta och ge en ökad tillgänglighet för de som vill ansöka om
olika former av lov och strandskyddsdispenser eller göra en bygganmälan för enklare
byggnadsåtgärder samt underlätta och förenkla det administrativa arbetet.

Måluppfyllelse (Procent)
100%
Indikator

Utfall
2019

Utfall
2021

Målnivå
2021

42

46

59

60

3,87

3,75

3,95

4

Nöjd Kund‐Index (NKI), Bygglov
Nöjda kunder i GIS‐enkät, skala 1‐5

Utfall
2020

BM‐
värde
2021
66

Indikator för; Nöjd kund i GIS‐enkät, saknar jämförbart BM‐värde.

Nämndens mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga
Analys
Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan anses
komplett/fullständig (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna fatta ett beslut)
till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden från att en ansökan
kommer in till dess att ett beslut expedierats.
Årets resultat för båda indikatorerna visar försämrade resultat i jämförelse med 2020.
Handläggningstiden från komplett till beslut ligger trots något längre tid fortfarande något bättre än
nämndens mål men sämre än BM‐värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen ansökan
till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt 4 veckor och är nu längre än både nämndens mål
och BM‐värdet.
De ökande handläggningstiderna beror i huvudsak på en ökning med 20%, av antalet inkomna lov‐
och bygganmälansärenden under de två senaste åren (2020‐2021), i kombination med den
personalomsättning som varit under vår och sommar 2021, med två av tre bygglovshandläggare som
slutat (pension respektive egen uppsägning), och att de två nya handläggare som börjat därefter
behövt tid på sig att komma in i arbetet här i Vaxholm.
Detta har sammantaget resulterat i att handläggningstiden för lov‐ och bygganmälansärenden har
ökat under sommar och höst, vilket resulterat i att det vid årets slut är ca 6 månaders väntetid, innan
byggärenden kan fördelas till handläggare.
Även bland bygglovskoordinatorerna har det varit personalomsättning, med en pensionsavgång och
en vikare till följd av föräldraledighet.
Med anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut om en
temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet av 2021 och en
extra handläggare under 2022.
Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat kraftigt under 2021, med lång väntetid innan
ärenden kan fördelas till handläggare. Detta fördröjer nu starten ytterligare för handläggning i
bygglovsärenden som är beroende av positiva beslut i strandskyddfrågan.
För rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar ur bygglovsarkivet, har det varit en likande
utveckling som för byggärenden, med en ökande mängd förfrågningar att hantera. Den ökande
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mängden rådgivningsfrågor hanteras av huvudsakligen lovhandläggare, vilket minskar tidsutrymmet
för handläggning av lov‐ och bygganmälansärenden.
Även kart‐ och mätverksamheten har haft fullt upp med att hålla jämna steg med inkommande
uppdrag. Men detta har inte påverkat handläggningstiderna för bygglovsprövningen negativt.
Tillsynsverksamheten har under våren förstärkts med två projektanställda tillsynsjurister som
anställts för perioden 2021‐2022. Denna förstärkning har haft en försiktigt positiv inverkan på
bygglovshandläggningen och strandskyddshandläggningen, i det att tillsynsfrågor kunnat undanröjas
och hanteras, som annars kunnat fördröja handläggningen av bygg‐ och strandskyddsärenden.
Vid årets sista nämndsammanträde beviljades bygglov för de två första flerbostadshusen inom den
nya detaljplanen för Norrberget uppe på Lägerhöjden. Nämnden beslutade då även om namn på de
nya gatorna och en plats som ska anläggas. De två flerbostadshusen är de första byggnaderna inom
den nya detaljplanen, vilket har inneburit en del extra handläggningsarbete.

Måluppfyllelse (Procent)
50%
50%
Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BM‐
värde
2021

Handläggningstid i veckor, ärende
komplett till beslut

4,7

3,5

4,7

5

4

Handläggningstid i veckor, ansökan
inkommen till expedierad

16,8

12,4

16,5

12

10,8

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen.
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Livsmiljö
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social‐ och ekologisk hållbarhet.

Nämndens mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

Analys
Indikatorn för målet, Beställning av kart‐ och mättjänster via webbformulär, procent (%), har stigit
från 86,6 för helåret 2020, till 97,3 % för helåret 2021, vilket överstiger nämndens målnivå för 2021
på 90%.
Under hösten har en ny helt digital e‐tjänst sjösatts för ansökan om strandskyddsdispenser,
förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya helt digitala e‐tjänsten är
direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden bättre
överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.

Måluppfyllelse (Procent)
100%
Indikator
Beställning av kart‐ och mättjänster via
webbformulär, procent (%)

Utfall
2019
58,5%

Utfall
2020
86,6%

Utfall
2021
97,3%

Målnivå
2021

BM‐
värde
2021

90%

Indikatorn för, Beställning av kart‐ och mättjänster via webbformulär, saknar jämförbart BM‐värde.
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Ekonomi
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion

Analys
Ekonomins långsiktiga mål mäts genom två indikatorer. Dels mäts resultatavvikelsen i procent för
hela enhetens verksamhet, dels mäts självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamhetens delar
som får avgiftsfinansieras, i andelen avgiftsintäkter i förhållande till verksamhetskostnad.
Stadsbyggnadsnämnden har för helåret 2021 en negativ budgetavvikelse på ‐11% och en
självkostnadstäckningsgrad på 69%. Detta innebär ett underskott mot budget om 819 tkr. samtidigt
som självkostnadstäckningsgraden är 3% högre än nämndens mål för 2021.
Underskottet mot budget beror i huvudsak på att bygglovs‐ och tillsynsverksamheten utfall ligger
under budget. Intäkterna för GIS‐ och strandskyddsverksamheten ligger dock något över budget och
balanserar delvis upp resultatet.
Till följd av personalomsättningen bland bygglovshandläggarna i början av sommaren, är väntetiden
vid årsskiftet ca 6 månader innan inkomna ärenden kan fördelas till handläggare. Den lagstadgade
handläggningstiden har till följd av denna situation ökat kraftigt under hösten och överskridits under
året i 44 av 122 beslutade bygglovs‐ och anmälansärenden, vilket innebär att reduktion skett i 36% av
dessa ärenden under 2021. Detta har sammantaget resulterat i en reduktion av bygglovsavgifter med
573 tkr. vilket är 227 tkr lägre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet T2 2021.
För att ge lite perspektiv på avgiftsreduktionens betydelse för verksamheten, kan nämnas att
reduktionen motsvarar ca 20% av bygglovsverksamheten budgeterade intäkt och 8% av nämndens
hela verksamhetens budget. Utan reduktion av avgifter hade självkostnadstäckningsgraden landat på
83% och underskottet för nämnden på ‐3%. Om även kapacitetsförlusten till följd av
personalomsättning och sjukskrivningen för en handläggare räknas bort, hade nämndens mål om att
hålla budgeten (budgetavvikelse 0%) troligen kunnat uppnås.
I och med en uppdelning av bygglovsverksamheten i tre delområden (bygglov, tillsyn och rådgivning)
går det nu att särskilja kostnader för sådan verksamhet som kan avgiftsbeläggas respektive sådan
verksamhet som enligt lag endast får skattefinansieras. Detta möjliggör en korrekt redovisning av
självkostnadstäckningsgraden som andelen intäkter i förhållande till kostnader specifikt för
bygglovsverksamheten ‐ den verksamhet som får avgiftsfinansieras. Även handläggningen av
strandskyddsdispenser får avgiftsfinansieras.
Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att stadsbyggnadsnämnden kan tillsätta extra
handläggarresurser under 2021 och 2022 enligt beslut § 2021/63 KF, och därmed överskrida budget i
motsvarande omfattning. Till följd av detta har en extra handläggare visstidsanställts under hösten
2021 och hela 2022 samt en extra handläggare anställts på halvtid under hösten 2021. Den
tillkommande kostnaden för dessa extraresurser har under hösten varit 248 tkr.
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Måluppfyllelse (Procent)
50%
50%
Indikator

Utfall
2019

Utfall
2021

Målnivå
2021

BM‐
värde
2021

‐8%

‐20%

‐11%

0%

0%

46%

42%

69%

66%

66%

Resultatavvikelse i procent (%) av budget
Självkostnadstäckningsgrad för
bygglovsverksamheten

Utfall
2020

Resultatavvikelsen avser hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet, medans självkostnadstäckningsgraden avser endast
bygglovsverksamheten, vilken får avgiftsfinansieras och det finns BM värde för. Beräkningsunderlaget för självkostnadstäckningsgraden har
förändrats under 2021 och utfallet är därmed inte jämförbar med utfallen för år 2019 och 2020.
BM för Resultatavvikelse och Självkostnadstäckningsgraden fås genom kontakt inom Bygglovsalliansen. Årets BM för
Självkostnadstäckningsgraden är ett genomsnitt från tre kommuner. Ingående kommuner varierar från år till år beroende på jämförbar
tillgänglig information.
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Analys ur ett jämställdhetsperspektiv
Kommunövergripande
För att utveckla stadens jämställdhetsarbete inledde kommunen 2020 ett projekt inom SKR´s
(Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering.
Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen
ska erbjuda en jämställd service. Det kommunövergripande arbetet rapporteras i Kommunstyrelsens
årsbokslut.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Under hösten har samtliga medarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen genom
kommunledningskontoret genomfört en utbildning inom jämställt bemötande. Utbildningen syftade
till att bygga kunskap, engagemang och intresse hos all personal och visade även på olika exempel på
normstrukturer som finns i samhället och hur man kan uppmärksamma dessa. Genom att
uppmärksamma normer så kan man välja vilka man vill stärka och vilka man vill arbeta bort.
Föreläsningen kopplade även till värdegrundsarbetet med begreppen: Samspel, respekt och
engagemang. Uppföljande aktivitet planeras genom kommunledningskontoret under 2022.
Stadsbyggnadsförvaltningen har vid arbetsplatsmöte även arbetat med samspelet med det lokala
näringslivet och hur det kan stärkas utifrån kommunikation, ökad förståelse för företagarens
perspektiv och till exempel kunskap om Vaxholms typiske företagare utifrån perspektivet kön, ålder,
inkomst och bransch.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en indikator, NKI Bygglov, för vilken könsuppdelad statistik finns att
tillgå. Analysen baseras på utfallet från de senaste 2 åren.
Det statistiska underlaget utifrån kön är litet i Vaxholm och tidsserien är kort. Detta innebär att det är
svårt att dra några samband i analysen utan indikatorn behöver följas över längre tid för att se
utveckling och möjliggöra statistiskt underbyggda slutsatser. Det finns heller inte könsuppdelad
statistik per serviceaspekt (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet ) vilket skulle vara värdefullt att ta del av.
Andel svaranden per kön visar att Vaxholm har en högre andel kvinnor som söker bygglov än
benchmarkingvärdet (BM) vilket ses som väldigt positivt. Dock är andelen män som ansöker om
bygglov fortfarande betydligt högre än kvinnor.
Andel kvinnor

BM andel kvinnor

Andel män

BM andel män

2020 års ärenden

31%

16%

69%

84%

2019 års ärenden

24%

15%

76%

85%

Utfallet för NKI Bygglov privatperson har stigit från 2019 till 2020 för både män och kvinnor. Dock
visar benchmarkingvärdet att nöjdheten ligger lägre i Vaxholm inom båda könen. Därav kommer
fortsatt arbete genomföras för att öka nöjdheten i stort och hos båda könen.
Nöjdhet

Kvinna

BM kvinna

Man

BM man

2020 års ärenden

54

68

61

66

2019 års ärenden

53

67

44

64
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset
Coronapandemin har påverkat bygglov‐ och GIS‐enhetens verksamhet, liksom alla andra
verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit
aktuell för vissa medarbetare under pandemin (85‐95%), kräver att man skiljer på arbetstid och fritid,
och att man inte jobbar för länge och intensivt i sträck utan mikropauser. Det är inte heller lika enkelt
med informationsutbytet kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapauser på kontoret.
Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den
energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på
att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta
tillsammans.
En stor andel distansarbete medför också att vissa arbetsmoment kan bli omständligare. I äldre
ärenden är fortfarande huvuddelen av alla ritningar och andra dokument fysiska och finns endast i
fysisk akt i bygglovsarkivet på kommunhuset. Man behöver då styra upp arbetet utifrån detta och
planera sina inbokade arbetsdagar på kontoret med att hantera dessa ärenden, vilket oftast inte är
optimalt i förhållande till arbetsflödet i de pågående ärenden som ska hanteras.
Även gransknings‐, samsyns‐, fördelnings‐, enhets‐ och andra typer av möten blir svårare att hålla
ihop, då stora delar av den social interaktion och mötesdynamiken faller bort i digitala möten.
Nästan alla byggnadsnämnder i landet har sett en ökande ärendemängd under pandemin 2020 och
2021. Detta är något som även har märkts av här i Vaxholm. Den stress som detta medför för
handläggarna är svårare att hantera vid distansarbete än när möjlighet finns till social interaktion
med arbetskollegorna.
Det är viktigt att vara medveten om att den stora andelen distansarbetet under pandemin har
påverkat arbetet på olika sätt och att alla gör så gott de bara förmå i denna situation, men att det
också ser olika ut från medarbetare till medarbetare hur stor inverkan på arbetet denna situation har
haft.
Samtidigt ska sägas att visst arbete kan ske mer fokuserat vid distansarbete och att medarbetare
upplever att de får mer gjort när de nu jobbat på distans, än vad som tidigare var fallet när man
arbetade på kontoret. Minskad restid som kan läggas på andra privata aktiviteter har också upplevts
som något positivt för de allra flesta medarbetarna.
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Driftbudget
Bokslut
2021

Verksamhet, belopp i mnkr

Budget
2021

Budget‐
avvikelse

Bokslut
2020

Stadsbyggnadsnämnd

‐0,4

‐0,3

0,0

‐0,3

Bygglovsverksamhet

‐1,3

0,1

‐1,4

‐4,7

GIS

‐1,3

‐1,7

0,4

‐1,5

Tillsyn

‐2,3

‐2,2

‐0,1

0,0

Rådgivning Bygglov

‐2,3

‐2,4

0,1

0,0

Strandskydd

‐0,4

‐0,6

0,1

0,0

Stadsbyggnadsförvaltningen

‐0,2

‐0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

‐0,5

‐8,3

‐7,4

‐0,8

‐7,0

Bygglov och GIS‐enheten
Periodens resultat

Stadsbyggnadsnämndens samlade verksamhet gör ett underskott på ‐0,8 mnkr för helåret.
Underskottet beror i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa
handläggningstider (‐0,6 mnkr) och extra lönekostnader enligt beslut i KF (‐0,2 mnkr).
Bygglovsverksamheten har utöver reduktion av avgifter och extra lönekostnader enligt KFs beslut
haft ytterligare löne‐ och verksamhetskostnader (‐0,3 mnkr) samt lägre intäkter än budgeterat för
bygglovsavgifter (‐0,3 mnkr).
Tillsynsverksamheten har inte genererat budgeterade intäkter i form av sanktionsavgifter (‐0,7
mnkr), men detta har delvis balanserats upp av att de extra tillsynshandläggarna anställdes först i
början av maj 2021 och viss sjukfrånvaro (+0,5 mnkr) samt lägre verksamhetskostnad än budgeterat
(+0,1 mnkr).
GIS‐verksamheten har genererat ett överskott (+0,4 mnkr) som delvis balanserar upp
tillsynsverksamhetens underskott och tillsammans med små överskott i andra verksamheter (+0,3
mnkr) balanserar upp delar av det samlade underskottet i bygglovsverksamheten.
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Investeringar
Bokslut
2021

Investeringar belopp i mnkr

Budget
2021

Budget‐
avvikelse

Digital utveckling

‐0,01

‐0,20

0,19

Löpande investering

‐0,06

‐0,10

0,04

Summa

‐0,07

‐0,30

0,23

Investeringsutfallet avser delkostnader för två tilläggsmoduler till ärendehanteringssystemet Castor.
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Framtid och utveckling
I det korta perspektivet under 2022
Stadsbyggnadsnämnden och bygglov‐ och GIS‐enheten/stadsbyggnadsförvaltningen befinner sig i en
utmanande situation, både i förhållande till nuvarande arbetssituation och kommande förändringar.
Arbetet med handlingsplanen efter genomlysningen ska slutföras under 2022. Det kommer att krävas
ytterligare anpassningar av verksamheten för att hålla jämna steg med den utveckling som
fortlöpande sker inom nämndens ansvarsområde.
Handlingsplan efter genomlysning 2020
Fokus under 2022 kommer av nödvändighet ligga på att korta handläggningstider och arbeta bort
den höga ärendebalansen med ofördelade ärenden. Målsättningen är samtidigt att arbetet med
handlingsplanen efter genomlysningen av verksamheten, ska slutföras under 2022. Fem av nio
punkter är avklarade och arbetet pågår med de resterande fyra punkterna. Detta handlar i korthet
om att se över arbetsprocesser inom verksamheten och genomföra förbättringsarbete där det är
möjligt. Tiden för att genomföra detta, kommer dock att behöva tas från tiden för handläggning av
ärenden, men är samtidigt något som måste göras för att verksamheten på sikt ska fungera bättre
och därigenom kunna arbeta effektivare med kortare handläggningstider som resultat.
Nämndens beredningskapacitet
Förvaltningens beredningskapacitet och förutsättningarna för arbetet inom nämndens
ansvarsområde, har under längre tid visat sig inte stå i proportion till det som krävs för att
verksamheten ska kunna leva upp till lagstiftarnas krav samt innevånare och företagares
förväntningar på snabb handläggning i de ärenden som ska hanteras. Att kommunen och
stadsbyggnadsförvaltningen saknar egen byggnadsantikvarie bidrar också till att handläggarnas
arbetssituation försvåras.
Bygglovsverksamheten har under pandemin (2020‐2021) haft en 20% ökning av inkommande
ärenden och har nu vid årets slut en stor ärendebalans med ofördelade bygglovs‐ och
bygganmälansärenden. Även inom strandskyddsverksamheten har ärendemängden och väntetiden
ökat kraftigt under 2021. Långa väntetider innan ärenden kan fördelas till handläggare och ökande
handläggningstider kommer att tas med in i 2022. Med den temporära resursförstärkning nämnden
fått, bör vänte‐ och handläggningstider för byggärenden succesivt kunna minska under 2022.
Inom tillsynsverksamheten har nämndens beredningskapacitet förstärkts med två tillsynshandläggare
under våren. Därigenom har ökningen i ärendebalansen bromsat in för att under den sista tertialen
2021 nästan helt plana ut. Utifrån det utökade tillsynsuppdraget i de nya tillsynsplanerna, som tagits
fram enligt nuvarande lagstiftning, krävs ytterligare utökning av förvaltningens tillsynskapacitet.
Till 2022 har verksamheten fått en resursförstärkning med ytterligare en tjänst, för arbetsuppgifter
med OVK‐, hiss‐ samt arkivfrågor. Arbetet med att upprätta register och själva registerhållningen av
hissar och ventilationsanläggningar i kommunen, är en del i det utökade tillsynsuppdraget i de nya
tillsynsplanerna.
För rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar har det varit ett fortsatt högt tryck med
många förfrågningar att hantera. Även kart‐ och mätverksamheten har haft fullt upp med att hålla
jämna steg med inkommande uppdrag.
Att verksamheten nu flera år i rad visat röda siffror, indikerar att det inte finns några marginaler i
verksamheten för att kunna fånga upp de variationer och förändringar som är helt normala för
verksamheter inom nämndens verksamhetsområde. Nämndens beslut om nya tillsynsplaner är också
något som påverkar verksamheten framgent. En ordentlig genomgång och översyn av verksamhetens
ekonomiska förutsättningar behöver därför ske i samband med budgetarbetet för 2023.
Arbetsledande och administrativ chefskapacitet
Det står allt mer klart att enhetens arbetsledande funktion inte räcker till för att leva upp till alla de
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förväntningar och krav som över tid ökat på verksamheten, och därmed ställer nya krav på
ledarskapet att hantera fler och besvärligare frågor. En genomgång och utvärdering av
förutsättningarna för ledningen av verksamheten kommer därför att behöva ske, för att möjliggöra
den förstärkning av verksamhetens styrning som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen
inom nämndens ansvarsområde.
Ett sådant behov kan även utläsas i den genomlysning som gjorts av verksamheten under 2020, men
inte togs med i den handlingsplan som nämnden därefter godkände, eftersom den ligger utanför
enhetens mandat att hantera.
Kommande ändringar av styrande lagstiftning
Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan‐ och bygglagen samt strandskyddet i
miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att fortsätta förskjuta fokus från handläggning till
ännu mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av EU:s
vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för strandskyddstillsyn, som
nämnden beslutat om i december.
De nya tillsynsplanerna som utgår från dagens lagkrav, förutsätter båda två mera resurser än det som
nämnden disponerar över. Från dagens tre och en halv tillsynshandläggartjänster (varav två är
anställda endast 2022 ut) behöver tillsynsförmågan ökas till åtminstone fem
tillsynshandläggartjänster. Kommande lagändringar medför att ytterligare förstärkningar utöver
detta kommer att behövas.
I ett längre perspektiv, efter 2022
Ändringar till följd av kommande lagstiftning om öppen data (som i realiteten redan gäller enligt EU‐
direktiv), kommer att innebära att hela finansieringsmodellen för kommunens/nämndens kart‐ och
mätverksamhet förändras, från avgifts‐ till skattefinansierad. Hela kommunens GIS‐data betraktas i
och med EU‐direktivet som öppen data, som ska hållas tillgänglig av landets kommuner utan kostnad
och därmed måste skattefinansieras. (Några av landets kommuner har redan börjat denna
förändringsresa.)
Digitalisering av arbetsrutiner och ett digitalt bygglovsarkiv
Målet för enhetens digitalisering av verksamheten, är att ha en helt digital handläggningsprocess från
ansökan till avslut av ärenden, och att nämndens bygglovsarkiv blir tillgängligt för allmänheten att
själva hämta information och offentliga handlingar ifrån. Syftet med denna digitalisering är att ge
Vaxholms innevånare, fastighetsägare, företag, föreningar och andra intresserade (den breda
allmänheten) fri tillgång till att när det passar den enskilde själv som bäst, att själv kunna ta del av all
den offentliga information ‐ öppen data, som nämnden har och hanterar.
Nämndens bygglovsarkiv ska i detta sammanhang inte blandas ihop med kommunens stadsarkiv och
krav på långsiktig arkivering av offentliga handlingar i kommunen. Stadsbyggnadsnämndens
bygglovsarkiv är ett levande arkiv i fortlöpande förändring som ännu inte ska slutarkiveras i
stadsarkivet.
Ett eget digitalt bygglovsarkiv med en självbetjänande e‐tjänst, skulle troligen också innebära att
delar av de externa arkiveringstjänsterna och kostnaderna för detta nämnden idag använder, skulle
kunna rationaliseras bort och samtidigt effektivisera förvaltningens arbete med arkiveringen av
avslutade ärenden i ärendehanteringssystemet Castor. Ett helt digitalt bygglovsarkiv med en e‐
tjänstfunktion, ligger också i linje med kommande lagkrav på att digitalt offentliggöra och
tillhandhålla offentliga handlingar ‐ öppen data, utifrån ett redan gällande EU‐direktiv.
En fullt ut digitaliserad bygglovsverksamhet i kombination med de nya digitala detaljplaner som är
lagkrav för nya detaljplaner från 1 januari 2022, kommer att möjliggöra att delar av handläggningen
kommer att kunna automatiseras. Till en början kommer det att handla om handläggarstöd, men på
lite sikt även kunna innebära helt eller delvis robotiserad handläggning och bygglovsgivning.
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Åtgärdsplan årsbokslut
2021
Stadsbyggnadsnämnden
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Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande
delårs‐ och årsbokslut.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når
beslutad nivå.
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Mål 1
Mål
Handläggningstiderna för bygglov är rimliga

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån
Handläggningstid i veckor, ansökan
inkommen till expedierad

Utfall
2020

Utfall
2021

12,4

16,5

Mål
2020

Mål
2021

12

BM‐
värde

12

10,8

Infördes i
plan
(år/mån)
2 112

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete med förbättrade beslutsmallar och
handläggningsrutiner.

Christoffer Amundin

2022‐12‐
31

Ta fram riktlinjer för handläggningstider

Christoffer Amundin

2022‐03‐
31

Beskrivning av planerade åtgärder
Orsak till den ökande handläggningstiden har flera orsaker: personalomsättning; hög ärendemängd;
sjukskrivning mm. Påbörjade åtgärder är att hitta och undanröja olika tidstjuvar i
handläggningsarbetet genom en översyn av arbetsprocesser och ‐rutiner för både vanliga
delegationsärenden och nämndärenden.
En extra handläggarresurs som finns tillgänglig under 2022, att de nya handläggare kommit in i
arbetet här i Vaxholm och att en tidigare sjukskriven medarbetar åter är på plats, ger betydligt bättre
förutsättningar att under våren systematiskt börja arbeta bort ärendebalansen, än de förutsättningar
som fanns under hösten 2021. Samtidigt står det klart att det kommer att ta lång tid att arbeta undan
ärendebalansen och därmed kunna komma i ett läge där även handläggningstiderna kommer i nivå
med nämndens mål.
Utöver ovan redovisat förbereds även ett ärende till nämnd med förslag att anta riktlinjer för
tidsfrister för komplettering av ansökningar. Under 2021 har endast 16% av inkomna ansökningar om
bygglov och bygganmälningar varit fullständiga. I förhållandevis många ansökningar är det också så
att man inte följt gällande planbestämmelser eller på annat sätt följer kraven i plan‐ och bygglagen.
Detta innebär mycket tidskrävande arbete för handläggarna, att förelägga om kompletteringar och
tidskrävande diskussioner med sökanden om vad som är möjligt att bygga och varför.
En riktlinje från nämndens sida, om att kompletteringar eller nya förslag på utformning av
byggnadsåtgärder i lov‐ eller anmälansärenden måste ske inom en viss tid, bedöms kunna vara ett
stöd för handläggarna att i vissa utdragna ärenden, och få sökanden att återta sina ärenden, för att
arbeta om dessa och sedan när man gjort detta, återkomma med en förnyad ansökan.
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Mål 2
Mål
Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån
Resultatavvikelse i procent (%) av
budgeten (för den samlade
verksamheten) för helår.

Utfall
2020

‐20 %

Utfall
2021

‐11 %

Mål
2020

Mål
2021

0%

BM‐
värde

0%

0%

Infördes i
plan
(år/mån)
20/01

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Kontinuerligt förbättringsarbete av rutiner och arbetssätt, liksom
information på kommunens hemsida om frågor gällande
nämndens ansvarsområde.

Christoffer Amundin

2022‐12‐
31

Översyn av verksamhetens resurstilldelning i samband med
ramärendet för 2023.

Christoffer Amundin

2022‐08‐
31

Beskrivning av planerade åtgärder
Nämndens verksamhet har i princip endast fasta kostnader i form av löner, lokaler, datorer,
ärendehanteringssystem och andra tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för verksamheten. Det
finns inga fristående resurser som kan tas bort eller skäras ner under året, för att balansera upp
nämndens ekonomi, vid oplanerade eller oförutsedda händelser som kan uppkomma av interna eller
externa omständigheter.
Samtidigt är det så att nämnden måste utföra sina arbetsuppgifter oavsett sådana händelser eller de
ekonomiska konsekvenserna av detta för verksamhetens kostnader för detta. Vissa delar av
verksamheten får avgiftsfinansieras medan andra delar endast får skattefinansieras. Att nämndens
budget förutsätter intäkter som inte är givna, medför en uppenbar riska för att verksamheten inte
kan hålla budget om dessa minskar. Att ärendemängden ökar och nämndens beredningskapacitet
inte förmår hantera detta inom fastställd budgetram, är inget som lagstiftningen tar hänsyn till, utan
lagstiftningen förutsätter att nämnden vid var tidpunkt har tillgång till de resurser som krävs för att
fullgöra sitt uppdrag.
Om nämnden inte lever upp till detta vad gäller lov‐ och anmälansärenden, får nämnden enligt plan‐
och bygglagen inte längre ta ut fulla avgifter för denna del av verksamheten, som ett "straff".
Resultatet blir då att arbetet fortfarande måste utföras, men utan inkomster som balanserar
kostnaderna och ett underskott genereras som är omöjligt att balansera upp under året. Detta är
något som också kan utlösa en kedjereaktion, som inverkar på kommande års möjlighet att uppnå en
budget i balans, om inte nödvändiga resursförstärkningar tillförs. Detta då nämnden inte får ta ut
mer avgifter genom sin taxa, än för nämndens genomsnittliga kostnad för handläggningen i olika
ärendetyper.
Utifrån dessa förutsättningar har verksamheten själv små möjligheter att göra så mycket åt
situationen. Enheten kan själv fortlöpande arbeta med verksamhetsutveckling i form av översyn av
rutiner och arbetssätt, men detta kan aldrig fånga upp annat än mindre budgetavvikelser, och är
dessutom något som redan sker fortlöpande i verksamheten, utifrån förutsättningar i rådande
ärendebalans och annat arbete så måste utföras inom verksamheten.
Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021

105

4(5)

Utifrån det ovan redovisade har nämnden själv inte kapacitet eller förutsättningar att på egen hand
hantera de senaste årens negativa budgetresultat, utan detta är något som bara kan hanteras och
redas ut genom en förståelse för nämndens förutsättningar i samband med budgetarbetet för
kommande års budget/budgetar. Att till följd av en sådan insikt förändra nämndens ekonomiska
förutsättningar och tillskjuta nödvändiga resurser på ett sådant sätt att det finns en inneboende
förmåga (resilience) att hantera en långsiktigt hållbar ekonomi i en ständigt och snabbt föränderliga
omvärld, som fortlöpande förändrar förutsättningarna för nämndens uppdrag och resursbehov.

Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021

106

5(5)

Tjänsteutlåtande
2021-01-25
Änr 2020.475
1 av 1

Stadsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Amundin
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Uppföljning av internkontrollplan stadsbyggnadsnämnden 2021
Förslag till beslut
Uppföljning av nämndens internkontrollplan 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för
information.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2021. Uppföljningen utgår från de
kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2021.
Enligt Vaxholms stads riktlinjer ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet
av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Uppföljning av internkontrollplan 2021, 2022-01-19
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1 Inledning
Syfte
Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig
nivå säkerställa att:
-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant
information om verksamheten.
-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs
och följs upp.
Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och
kontrollmoment.
Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.
Internkontrollplan och uppföljning
Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.
Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i
samband med beslut om mål och budget.
Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och
beslutar om det behöver göras förbättringar.
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2 Uppföljning av risker och åtgärder
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken.

2.1 Hantera dataskyddsfrågor
Risk: Inträffad personuppgiftsincident
Kontrollmoment

Bedömning

Kommentar

Utvärdering av efterlevnad av
dataskyddsförordningen

Mindre
avvikelse

Genom kansli- och serviceenheten görs
självuppskattning gällande efterlevnad av
dataskyddsförordningen. Det finns
variationer men generellt bedöms
efterlevnad av dataskyddsförordningen
som god. Enheterna för förteckning över
personuppgiftsbehandlingar i verktyget
Draftit, men behov finns av att uppdatera
och komplettera förteckningen. Enheterna
har ett särskilt ärende där
personuppgiftsincidenter dokumenteras.

Personuppgiftsincidenter

Förebyggande åtgärder

Inte kontrollerat

Status

Redovisas i dataskyddsombudets
årsrapport.

Kommentar

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR

Avslutad

Enheterna följer
dokumenthanteringsplanen och de rutiner
för incidenthantering, begäran om
registerutdrag och utövande av andra
rättigheter som tagits fram av Kansli- och
serviceenheten. Enheterna har under 2021
påbörjat utveckling och förankring av
rutiner för systematisk översyn av
behandlingsförteckningen, information om
personuppgiftsbehandlingar på hemsidan
och gallring.

Fortsatt utbildning för medarbetare och
förtroendevalda

Avslutad

De utbildningar som genomförts under
året har i första hand varit kopplade till
nyanställning. Förtroendevalda utbildas av
kommunledningskontoret.

2.2 Informera och kommunicera externt
Risk: Brister i tillgänglighet till invånare
Kontrollmoment

Bedömning

Kommentar

Invånares/kunders nöjdhet- bemötande och
tillgänglighet

Indikator Nöjda kunder GIS-enkät, skala 15, visar kundnöjdheten hos de som beställt
en kartprodukt eller en viss mättjänst.
Utfall 2021 är 3,95.

Andel som får svar på e-post inom två dygn(%)

Från Kommunstyrelsen: Enligt rapport
Servicemätning via telefon och e-post 2021
ligger vi i genomsnitt jämfört med andra
kommuner.
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Kontrollmoment
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

Kommentar
Mindre
avvikelse

Från Kommunstyrelsen: I årets resultat når
kommunen inte beslutad målnivå på 73%.
Jämfört med andra kommuner som
genomfört Servicemätning via telefon och
e-post 2021 så ligger vi på motsvarande
nivå.

Bedömning

Kommentar

2.3 Redovisa
Risk: Attestreglerna efterlevs inte
Kontrollmoment
Kontering och attest stämmer med kontoplanen
och attestordningen. Attestförteckningarna är
fullständiga och uppdaterade.

Förebyggande åtgärder
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på
intranätet.

Ingen avvikelse

Status
Avslutad

Ingen avvikelse.

Kommentar
Nya chefer har utbildats kring regler för
fakturahantering av ekonomienheten.
Information finns på intranätet.

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster
Kontrollmoment
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.

Förebyggande åtgärder
Löpande kontroll

Bedömning
Ingen avvikelse

Status
Avslutad

Kommentar
Kontrollmoment genomförd utan
anmärkning.

Kommentar
Löpande kontroller har genomförts av
ekonomienheten.

Risk: Felaktigheter kundfakturering
Kontrollmoment
Korrekt utfärdade kundfakturor

Förebyggande åtgärder

Bedömning
Ingen avvikelse

Status

Kommentar
Internkontroll görs av samlingsfil vid export
till ekonomi. Rutin finns.

Kommentar

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid
kundfakturering.

Avslutad

Debitering skapas i Castor-(dubbelkoll av
kollega) - export till ekonomi för
fakturering.

Implementering av beräkningsstöd i
ärendehanteringssystemet.

Avslutad

Modulen används av GIS men den har visat
sig inte vara lämplig för bygglovs behov.
Bygglov använder fortsättningsvis
tvåhandsprincipen för kundfakturering
används enligt kontrollmoment - Korrekt
utfärdade kundfakturor.
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2.4 Hantera handlingar
Risk: Bristande diarieföring och arkivering
Kontrollmoment
Andel kompletta akter

Förebyggande åtgärder
Följa rutin för att avsluta ärenden
Ta fram och besluta om processbaserade
dokumenthanteringsplaner

Bedömning
Ingen avvikelse

Status
Avslutad
Pågående med
avvikelse

Kommentar
Genomgång har gjorts med alla
handläggare under hösten.

Kommentar
Görs löpande.
Planerad till våren 2022.

2.5 Hantera bygg-, anläggnings- och anmälansärenden
Risk: Jäv
Förebyggande åtgärder
Kontinuerlig information/påminnelse till
tjänstepersoner och politiker om var och ens
personliga skyldighet att säga till om ett
jävsförhållande kan finnas.

Status
Avslutad

Kommentar
Görs löpande vid nämndmöten och
enhetsmöten.

Risk: Tidsfristerna för beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked överskrids.
Kontrollmoment

Bedömning

Kommentar

Andel ärenden som inte klarar lagstadgad tid (%)

Mindre
avvikelse

Utfall 12%. Återrapporteras och
kommenteras i årsbokslutet.

Förebyggande åtgärder

Status

Kommentar

Fortsatt arbete med process och rutiner samt
implementering av dessa.

Pågående med
avvikelse

Rutiner uppdateras löpande. Arbete med
processer och processbaserad
dokumenthanteringsplan är initierat och
planeras till våren 2022.

2.6 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte
Kontrollmoment
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd

Förebyggande åtgärder
Utbildning, information och påminnelse om att
rapportera delegeringsbeslut

Bedömning
Ingen avvikelse

Status
Avslutad
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Kommentar
Antalet anmälda delegeringsbeslut har
minskat något från 2020 till 2021, rutinen
att anmäla delegeringsbeslut fungerar.

Kommentar
Utbildningar och information har genom
kanslienheten genomförts under 2021 och
kommer att fortsätta under 2022 med
fokus på chefer.
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2.7 Risk: Låg avtalstrohet
Kontrollmoment
Avtalstrohet

Förebyggande åtgärder
Information, utbildning och stöd från
upphandlingsenheten

Bedömning
Ingen avvikelse

Status
Avslutad

Kommentar
Från kommunstyrelsen: Kommunen har
mål att avtalstroheten ska ligga på över
80%. 2020 låg avtalstroheten på 83%.
Hittills i år, tom okt 2021 låg avtalstroheten
över 80%.Vi ser inte att någon nämnd
avviker från målet kring avtalstrohet.

Kommentar
I enlighet med kommunstyrelsens
internkontrollplan.

2.8 Risk: Otillåtna direktupphandlingar
Kontrollmoment

Bedömning

Kommentar

Otillåtna direktupphandlingar

Mindre
avvikelse

Från Kommunstyrelsen: En övergripande
bedömning visar att det förekommer
enstaka direktupphandlingar vars värde i
efterhand överstiger
direktupphandlingsvärdet. Vi har också
upptäckt enstaka fall där
direktupphandlingsdokumentation saknas.

Förebyggande åtgärder

Status

Kommentar

Uppföljning, information och stöd från
upphandlingsenheten

Avslutad

I enlighet med Kommunstyrelsens
internkontrollplan.

2.9 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat
utförare
Kontrollmoment
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad
uppföljningsplan

Förebyggande åtgärder

Bedömning
Ingen avvikelse

Status

Kommentar
Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade
privata utförare.

Kommentar

Information och utbildning för berörda

Avslutad

Utförs löpande för dem som berörs.

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade
rutiner

Avslutad

Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade
privata utförare.

Vara/tjänst och pris stämmer med
beställning/avtal

Avslutad

Kontrolleras löpande i samband med
avrop/fakturaattest.
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Tjänsteutlåtande
2022-02-02
Änr SBN.2020.396
1 av 1

Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- och GIS-chef

Rapport 5, status på genomförande av handlingsplan efter
genomlysning av enheten
Förslag till beslut
1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Arbetet med genomförandet av handlingsplanen efter genomlysning av enheten under 2020, fortgår i
den takt enhetens primära verksamhet medger (lov, startbesked, strandskyddsdispenser och tillsyn
m.m.) samt utifrån tillgängliga resurser.
Som framgår av redovisningen i nämndens årsbokslut för 2021, är fem av nio punkter i åtgärdsplanen
genomförda och arbete pågår med de resterande fyra punkterna.
Med nuvarande arbetsbelastning har enheten svårt att avsätta resurser för arbetet med de resterande
punkterna i handlingsplanen. En fortsatt hög ärendemängd, ofördelade ärenden och mycket
rådgivningsfrågor har varit prioriterat. Arbetet med genomförande av handlingsplanen kommer att
fortgå under 2022 tills resterande fyra punkter är avklarade, utifrån det omständigheterna medger.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Rapport 5, status på genomförande av handlingsplan efter genomlysning av enheten,
2022-02-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom:

Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Tjänsteutlåtande
2022-01-13
Änr SBN.2022.45.
1 av 1

Stadsbyggnadsförvaltningen
Anton Davidsson
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Dataskyddsombud årsrapport 2021
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen1, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av
personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.
Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad föreskriver att
dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna det arbete som
verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell dataskyddslagstiftning
och lokala styrdokument.
I årsrapport för 2021 informerar dataskyddsombud om personuppgiftsincidenter, utbildningsåtgärder
och deltagande vid ledningsgruppsmöten, granskningar och övriga iakttagelser.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-01-13
Dataskyddsombud årsrapport 2021, rapport, 2022-01-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Anton Davidsson, klk

För kännedom:

Susanne Edén, sbf

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
1
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Dataskyddsombud
årsrapport 2021
Stadsbyggnadsnämnden
Anton Davidsson
2022-01-03
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Inledning
Dataskyddsförordningen, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
av personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.
Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad
föreskriver att dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna
det arbete som verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell
dataskyddslagstiftning och lokala styrdokument.
I riktlinjen framgår att dataskyddsombud ska rapportera om följande punkter:
•
•

•
•
•

Vilka interna och externa utbildningsåtgärder som förvaltningen genomfört på
området.
Vid vilka ledningsgruppsmöten som dataskyddsombudet har beretts tillfälle
närvara vid för att avlägga rapport över förvaltningens hantering av
personuppgifter.
Dataskyddsombudets granskningar
Personuppgiftsincidenter.
Övriga iakttagelser.

Denna rapport behandlar punkterna enligt ovan, med ett inledande stycke kring
dataskyddsombudets roll. Årsrapporten avser endast stadsbyggnadsnämnden.

Årsrapport 2021
Dataskyddsombudets roll
I samband med att förordningen trädde i kraft skapades en ny roll, dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter framgår av artikel 39 dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudets roll är bland annat att övervaka att dataskyddsförordningen följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller, bistå med rådgivning och
informationsinsatser. Under 2020 har en övergång skett till ett gemensamt dataskyddsombud för
alla kommunens förvaltningar och verksamheter.
Rollen är oberoende och granskande, dataskyddsombud har inget eget ansvar för att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
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personuppgiftsansvariga1. Dataskyddsombudet får inte motta instruktioner för hur arbetet ska
utföras, eller bli utsatt för bestraffning eller repressalier för att ha utfört sina arbetsuppgifter.
Dataskyddsombudet är även kontaktperson för de registrerade2, personal inom organisationen
samt Integritetsskyddsmyndigheten3 (vid myndighetens eventuella inspektion eller tillsyn av
verksamheten).

Utbildningsåtgärder
Dataskyddsombudet håller utbildningar varje halvår för nya medarbetare och nya chefer i samband
med stadens övergripande introduktion. Utöver introduktionsutbildningarna som hålls
kommungemensamt erbjuds möjligheten att boka in Dataskyddsombud för interna
utbildningsåtgärder anpassat för respektive verksamhet. Med anledning av pandemin och byte av
dataskyddsombud har det inte hållits någon introduktionsutbildning under 2021 samt så har det
genomförts få interna utbildningar.

Ledningsgruppsmöten
Under 2021 har dataskyddsombudet haft kontakt med Administrativ chef samt Kommunchef inför
granskningstillfällen samt för avstämning.

Dataskyddsombudets granskningar
Dataskyddsombudet genomför granskningar löpande under året. I normalfall ska fyra granskningar
ske per år, men med bakgrund av ändring av Dataskyddsombud för nämnden skedde enbart tre
granskningarna under 2021. Granskningsfrågorna väljs utifrån de aktuella utmatningarna i
verksamheten, Integritetskyddsmyndighetens tillsynsplan och förändringar i gällande rätt inom
rättsområdet. Granskningarna sker samtidigt för förvaltningarnas verksamheter med tanken att
skapa synergieffekter och mervärde. Deltagande i granskningarna är frivilliga och riktas till
enhetschefer eller de med liknande roller. Grundsyftet med granskningarna är att klarlägga
regelefterlevnad på området men det är även viktigt att granskningarna sker med respekt för
verksamhetens behov och samtidigt syftar till att skapa en höjning av kunskapen på området.
Under 2021 genomfördes det tre granskningar, en självutvärdering, en granskning av
behörighetstilldelningar samt en kartläggning av efterlevnaden gällande informationsplikten.
Självutvärderingen är återkommande från tidigare år och belyser flera av de nyheter eller större
arbetsmoment som infördes i samband med förordningen. Granskningen innebär en möjlighet för
respektive deltagande att se vilka moment som återstår, tilldela ansvar och följa upp föregående års
självutvärdering. Självutvärderingen hade högt deltagande. Medvetenheten om vilka
Personuppgiftsansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till. Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de behandlingar som
sker inom respektive förvaltnings verksamhet.
2 En registrerad är den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.
3 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten.
1
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arbetsmoment som kvarstår har även ökat. Dataskyddsombudet återkopplade med anpassade
rekommendationer till respektive enhet efter inskickade utvärderingar. Genomgående fick
verksamheten svar på de moment där man har svarat delvis eller nej. En önskan och behov av
vidare utbildning framgick även från granskningen.
Den andra granskningen rörde behörighetstilldelningen i de olika system som förvaltningen
använder. Under våren 2021 har Dataskyddsombud valt att granska verksamheternas rutiner
gällande behörighetstilldelning med anledning av den risk det poserar om inte sådana rutiner finns
för skyddet av personuppgifter och den ökande risken för obehörig åtkomst till personuppgifter om
sådana rutiner saknas. I denna granskning deltog något färre än i självutvärderingen med anledning
av dess specifika frågeställning. Granskningen genomfördes genom att chefer i kombination med
systemförvaltare svarade på skriftligt ställda frågor. Många enheter rekommenderades efter
granskningen att upprätta skriftliga behörighetsrutiner och i vissa fall behövde rutiner utvecklas.
Granskningen har medfört en tydliggörande om vilket stöd som cheferna/systemförvaltarna önskar
från central nivå.
Tredje och sista granskningen som utfördes under 2021 rörde förvaltningens efterföljande av
informationsplikten. Syftet med granskningen var att säkerställa om informationsplikten efterlevs
och att bedöma om de olika enheterna har tillfredställande rutiner och arbetsmetoder för att
uppfylla förordningens informationskrav. Svarsfrekvensen på granskningen var hög av tolv
utskickade frågeformulär inkom nio svar där vissa svar hade sammanställts mellan de olika
enhetscheferna och besvarats i samlad form. Granskningen visade på en god efterlevnad av
informationsplikten. Rutiner och automatiska funktioner har minskat risken att en enskild inte ges
möjlighet att få information om dess rättigheter. Många enheter rekommenderades att säkerställa
att länk till kommunens hemsida alltid finns med vid e-mail. En avsaknad av skriftliga rutiner saknas
i många enheter men med anledning av arbetsmetoder saknas behovet av dessa. En önskan om
vidareutbildning framfördes även efter granskningen då vissa enheter kände behov av ökad
kunskap inom området.

Personuppgiftsincidenter
Dokumentation av incidenter sker i diarieföringssystemet Castor. Stadsbyggnadsnämnden har
under 2021 haft en incident som rapporterats.
Antalet incidenter som har rapporterats är lägre än de två föregående åren (fyra incidenter 2021, fem
incidenter 2019). Det är av stor vikt att incidenter rapporteras och registereas, då förordningen4 ställer
krav på dokumentation och transparens.

Europaparlaments och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG.
4
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Övriga iakttagelser
Coronapandemin har inneburit att en del arbetsmoment har skjutits upp eller förlängts men också
att annat än planerat dataskyddsarbete har prioriterats. Nya utmaningar har uppkommit kring
digital säker kommunikation på distans och kring möjligheten att använda olika molnbaserade
tjänster. Under 2021 har även en inventering av registerförteckningen genomförts.
Slutligen noterar Dataskyddsombudet att vissa områden fortfarande kräver vidare arbete på
enhetsnivå. Förordningen kan vara tidskrävande och komplicerat men behövs tas i beaktning även i
det dagliga arbetet med personuppgifter för att säkerställa dess efterlevnad.
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Tjänsteutlåtande
2022-02-16
Änr SBN.2022.72
1 av 1

Bygglov- och GIS-enheten
Helene Gustavsson
Bygglovshandläggare

Information om lantmäteriförrättningar
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
1. Underrättelse om avslutad förrättning gällande avstyckning från
Ordförandebeslut 2022-01-13 överklagande av avstyckning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2022-02-16

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Bygglov- och GIS-enheten

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: bygglov@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Tjänsteutlåtande
2022-02-02
Änr
1 av 1

Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- och GIS-chef

Information från revisionsmötet med presidiet 16 december 2021
Förslag till beslut
Informationen noteras och förs till protokollet.

Sammanfattning
Som ett led i revisorernas fortlöpande arbete med granskning av kommunens verksamheter, kallar
revisorerna under året nämndernas presidier till avstämningsmöten för att få svar på frågor revisorerna
finner viktiga att får besvarade eller på annat sätt viktiga att dryfta med presidiet under
revisionsperioden. I bifogade handlingar finns de frågor revisionen ställde till presidiet inför mötet den
16 december 2021 samt det skriftliga svar, som presidiet som regel ska lämna inför mötet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02
Frågor till SBN:s presidium inför revisionsmötet 16 december 2021, 2021-11-30
Svar på revisorernas frågor inför möte med stadsbyggnadsnämndens presidium, 2021-12-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Bygglov- och GIS-enheten

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Kommunrevisionen
Vaxholm

2021-11-30

Till: Presidiet i
Stadsbyggnadsnämnden

Frågeställningar till mötet med revisionen i Vaxholms stad, 2021-12-16
Datum

Tid och lokal

Nämnd

16 december

Kl. 18.30-19.30, kommunhuset Storskär

Stadsbyggnadsnämnden

Vi förutsätter att samtliga i stadsbyggnadsnämnden får ta del av revisionens frågeställningar
och de skriftliga svar som presidiet lämnar till oss.
Följande frågor önskar revisionen diskutera vid mötet den 16 december.
1. Hur ser aktuell status ut rörande bygglovsärenden respektive tillsynsärenden samt
prognos fram till 2022-12-31?
2. Behöver nämnden att fatta några ytterligare beslut beslut i syfte att komma till rätta
med situationen avseende bygglov och tillsyn?
3. Vilka åtgärder har nu genomförts med anledning ad genomlysningen som
genomfördes för mer än ett år sedan och som visade på problem, bland annat med
ledarskapet?
4. Frågor rörande personalsituationen:
a) Vad är skälen till att personalen väljer att sluta? Genomförs exempelvis
avslutningssamtal för att fånga orsakerna till detta?
b) Vad gör nämnden för att locka seniora och väl meriterad personal samt yngre
talanger för universitet och högskolor?
c) Vad görs för att behålla kompetent personal?
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d) I vilken grad är nämnden involverad i rekrytering av ny stadsbyggnadschef?
5. Kommunfullmäktige har beslutat om Policy och riktlinjer för service i Vaxholm stad. I
denna berörs inte hur skrivelser från enskilda eller grupper av invånare ställda till
kommunstyrelsen eller någon nämnd (dvs till en myndighet) ska hanteras och
besvaras. Finns det någon sådan policy eller förhållningssätt och hur tolkar
Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningslagen i detta avseende?
6. Anser nämnden att nuvarande delegationsordning speglar en rimlig och tydlig
rollfördelning mellan nämnden och förvaltningen och har nämnden utvärderat denna
under innevarande mandatperiod?
Som tidigare kommunicerats önskar revisionen skriftligt svar på dessa frågor innan mötet.
Syftet med detta är att det då kan läggas mer tid på dialog och diskussion vid mötet. Svar
önskas senast den 14 december via mail till carin.hultgren
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad
Carin Hultgren
Sakkunnigt biträde, PwC
Tfn.
E-post:
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Stadsbyggnadsnämnden
Vaxholm

2021-12-14

Till: Kommunrevisionen
Vaxholms stad

Svar på revisorernas frågor inför möte med stadsbyggnadsnämnden presidium
Revisorerna har inför mötet den 16 december 2021, ställt några frågor som utgångspunkt för ett
samtal med stadsbyggnadsnämndens presidium.
Nedan redovisas revisorernas frågor och presidiets skriftliga svar på dessa frågor.

1. Hur ser aktuell status ut rörande bygglovsärenden respektive tillsynsärenden
samt prognos fram till 2022-12-31?
Vad gäller bygglovs- och bygganmälansärenden är statusen den 13:e december att 111 st.
ärenden är ofördelade till handläggare, varav det äldsta är från 10:e juni och det näst äldsta
från 21 juni.
Av dessa ärenden har 98 st. en väntetid över 3 veckor (vilket är den tid inom vilken ett
eventuellt föreläggande om komplettering måste beslutas och skickas ut till sökanden). 10 st.
anmälansärenden (Attefall) har väntat mer än 4 veckor och 49 st. lov- och
förhandsbeskedsärenden har väntat mer än 10 veckor på beslut.
När det gäller tillsynen ser vi en inbromsning av tillväxten i ärendebalansen. De första nio
månaderna under det senaste året (1/12-20 – 1/12-21) har ökningen i ärendebalansen varit
40 ärenden, för att de avslutande månaderna landa på en ökning om 5 ärenden. I övrigt
hänvisar vi till den tillsynsrapport för det senaste året, som presenterades och noterades till
protokollet vid stadsbyggnadsnämnden sammanträde nu i december.
Slutligen vad gäller en prognos för lov- och bygganmälansärenden samt tillsynen fram till
2022-12-31, så är det i nuläget varken möjligt eller meningsfullt att ta fram någon sådan.
Förutsättningarna för verksamheten och möjligheterna att förutspå hur 2022 kommer att se
ut, talar för att detta är omöjligt.
Det som framöver kommer att vara intressant, är istället hur förvaltningen kan ges de
förutsättningar som krävs för att forma en motståndskraftig organisation, som klarar att
hantera en snabbt föränderlig framtid och de förväntningar och lagkrav som dagens samhälle
ställer på verksamheten, utifrån både lagstiftarnas och Vaxholmsbornas perspektiv. Här kan
vi hänvisa till de två nya tillsplanerna enligt PBL och MB som antogs vid SBN:s
decembersammanträde och de signaler om stora ändringar i PBL och MB:s
strandskyddsbestämmelser som kan komma att fattas beslut om under 2022.
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2. Behöver nämnden fatta några ytterligare beslut i syfte att komma till rätta med
situationen avseende bygglov och tillsyn?
Nämnden avser i kommande budgetarbete tydliggöra vilka lagkrav som reglerar dess
uppdrag och vilka resurser detta kräver för att uppdraget ska kunna utföras. Nämnden
behöver också klargöra vad som händer och vem som bär ansvaret om nödvändiga resurser
inte beslutas. Det är inte rimligt att nämnd och förvaltning ska bära ansvar och klandras för
att verksamheten inte fungerar enligt de krav som lagstiftaren ställt om det inte beslutats om
nödvändig resurstilldelning, vilket varit fallet under senare år.

3. Vilka åtgärder har nu genomförts med anledning av genomlysningen som
genomfördes för mer än ett år sedan och som visade på problem, bland annat
med ledarskapet?
Inga extra resurser har ännu tilldelats verksamheten för förbättringsarbete kopplat till
genomlysningen. Det som gjorts har fått göras utifrån vad ordinarie verksamhet och ekonomi
medgivit. Eftersom verksamheten redan från början varit underfinansierad och
underdimensionerad i förhållande till dess uppdrag, har detta starkt påverkat möjligheterna
till snabba förändringar och åtgärder. Även rådande pandemi, resursbrist inom andra delar
av förvaltningen och externa parters situation till följd av pandemin, har haft inverkan på
möjligheterna att genomföra förändringsarbetet.
Av de nio punkter som togs fram i handlingsplanen efter genomlysningen, så är fem av nio
punkter klara (1 och 6 till 9). Övriga punkter (2 till 5), är delvis klara. Här kan den nya etjänsten för automatiserade strandskydds- och lovansökningar samt bygganmälan
omnämnas, som ger stor tidsbesparing. Arbetet med uppdaterade beslutsmallar har
påbörjats, men detta arbete kan behöva göras om från grunden om aviserade ändringar av
PBL och strandskyddsbestämmelserna genomförs under 2022.
När det gäller ledarskapet inom förvaltningen så menar presidiet uppfattning att det haft
begränsade möjligheter att påverka situationen. Det är heller inte presidiets sak att vara
resurshållare, utan det ska primärt fokusera på att ställa krav på kvalitet i leveranserna i form
av beslutsunderlag med mera till nämnden, vilket också har gjorts löpande. Det vi har
påverkat är att ordföranden låtit sig intervjuas och ställa krav i samband med rekryteringen
av ny förvaltningschef.
4. Frågor rörande personalsituationen:
a) Vad är skälen till att personalen väljer att sluta? Genomförs exempelvis
avslutningssamtal för att fånga orsakerna till detta?
En uppställning från HR över medarbetare som vi nu vet slutat eller kommer att sluta inom
nuvarande mandatperiod (2019 till och med 2022), kan ge intrycket av att enheten har stor
personalomsättning. En sådan lista visar att 14 medarbetare slutar under perioden. (Enheten
har idag 19 anställda på lönelistan inklusive chef.)
Ett lite närmare studium av listan ger dock vid handen att två av dessa gått i pension, åtta
har tidsbegränsade vikariat eller visstidsanställningar och att endast sex medarbetare sagt
upp sig från en fast tjänst på knappt tre år (varav en medarbetare två gånger). Under
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nuvarande chef har tre medarbetare sagt upp sig från en fast tjänst (varav en medarbetare
två gånger).
Sett till den konkurrens om medarbetare med kompetens inom bygglovshandläggning som
råder i allmänhet, och Stockholmsregionen i synnerhet, är det presidiets bedömning att
Vaxholm på inget vis sticker ut. Det finns andra kommuner i regionen som har betydligt
större personalomsättning än Vaxholm.
I samband med att medarbetare avslutar sina anställningar (både p.g.a. pension och
uppsägning på egen begäran samt efter vikariat och visstidsanställning) genomför både HR
och enhetschefen avslutningssamtal. De svar HR inhämtar är konfidentiella. De svar
enhetschefen får är även de konfidentiella, men det som ändå sammanfattningsvis kan
nämnas är att medarbetarna upplevt arbetssituationen på enheten som tuff, med höga krav
och högt tempo som emellanåt lett till utmattning och motsättningar inom medarbetarkretsen.
Bland de som slutat på egen begäran har dock orsakerna främst varit för att få kortare
resväg till jobbet, högre lön eller ett annat arbete som man hellre vill ha och som inte funnits
eller man inte sökt i Vaxholm.
b) Vad gör nämnden för att locka seniora och väl meriterad personal samt
yngre talanger för universitet och högskolor?
Denna fråga hanteras närmas av HR och kommunledningskontoret, samt vid enskilda
anställningar av de enskilda cheferna inom förvaltningen. Nämnden har i samband med detta
inget egentligt inflytande och behöver nödvändigtvis inte heller ha det, förutsatt att enhetens
leveranser till nämnden håller ansatt kvalitet, vilket de också gör idag.
c) Vad görs för att behålla kompetent personal?
Denna fråga borde nog ställas till kommunstyrelsens presidium, och då i första hand till dess
ordförande som ju är den som har det yttersta personansvaret i kommunen. Det nämnden
kan göra, och gör, är att hålla en god anda och god ton vid nämndmötena så att
föredragande handläggare inte känner olust inför att dra sina ärenden och beslutsförslag.

d) I vilken grad är nämnden involverad i rekrytering av ny stadsbyggnadschef?
Nämndens ordförande och enhetschefen har givits möjlighet att delta i inledande
rekryteringssamtal kring vilka kvalifikationer och egenskaper som en förvaltningschef bör ha,
vilket togs emot väl av såväl det inhyrda rekryteringsföretaget som av ordföranden. Särskilt
givande var att ordföranden för såväl SBN som TFK intervjuades samtidigt och därmed
kunde berika rekryterarnas uppfattning om spännvidden i stadsbyggnadsförvaltningens
uppdrag.

5. Kommunfullmäktige har beslutat om Policy och riktlinjer för service i Vaxholm
stad. I denna berörs inte hur skrivelser från enskilda eller grupper av invånare
ställda till kommunstyrelsen eller någon nämnd (dvs till en myndighet) ska
hanteras och besvaras. Finns det någon sådan policy eller förhållningssätt och
hur tolkar Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningslagen i detta avseende?
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Stadsbyggnadsnämnden har ännu inte fördjupat sig i detta beslut, men kommer under början
av 2022 att följa upp detta. Nämnd och förvaltning (bygglovs- och GIS-enheten) är dock
redan idag eniga i att verksamheten är och ska verka som en ”48-timmarsmyndighet”.
Detta innebär att den som vänder sig till kommunen/nämnden i frågor relaterade till
nämndens ansvarsområde och myndighetsutövning, ska kunna förvänta sig att få ett första
svar inom 48 timmar. Om frågans art är sådan att den kräver mer utredningsarbete, ska
besked lämnas om detta, samt om ungefärlig tid för när svar kan förväntas. I ett sådant svar
ska även meddelas om frågan behöver förtydligas för att slutligt svar ska kunna meddelas
snabbare.
När det gäller utlämnande av offentliga handlingar (beslut, ritningar och andra dokument som
finns i pågående ärenden, som fysisk handling i nämndens närarkiv eller digitala handlingar i
nämndens digitala arkivsystem), så ska arbete med att leta fram och lämna ut dessa
prioriteras framför annat arbete.
Vid sjukdom, under semesterperioder och hög ärendemängd (både vad gäller frågor att
besvara, handlingar att lämna ut och ärenden att handlägga) medför denna serviceskyldighet
att förvaltningen stundtals och periodvis utsätts för stora påfrestningar, vilket några gånger
har lett till att nämnden inte klarat att leva upp till 48-timmarskravet, och att frågor någon
gång har ”fallit mellan stolarna”. Detta är dock något som alla är mycket medvetna om och
gör sitt yttersta för inte ska inträffa.
Frågan om tillgänglighet via telefon är en delfråga som ytterst blir en avvägning och
balansgång mellan tillgängliga personalresurser, möjligheten till alternativa
kommunikationskanaler och kravet på effektivitet i förvaltningens arbete. Ambitionen är dock
alltid att nämnden ska leva upp till lagens krav på samhällsservice.
Slutligen ska tilläggas att ledamöterna i nämndens presidium är relativt kända Vaxholmare
som avsätter mycket fri tid på att föra dialog med medborgarna i såväl enskilda ärenden som
i ärenden av mer principiell natur.
6. Anser nämnden att nuvarande delegationsordning speglar en rimlig och tydlig
rollfördelning mellan nämnden och förvaltningen och har nämnden utvärderat
denna under innevarande mandatperiod?
Nämndpresidiet har som rutin att årligen värdera rimligheten i gällande delegationsordning,
även om nämnden som helhet inte har gjort en formell utvärdering av tillämpningen av
delegationsordningen. Då frågan emellanåt kommer upp vid nämndens sammanträden
brukar dock den övervägande majoriteten ledamöterna ge sitt fulla stöd för den ordning som
idag tillämpas, även om det i enskilda ärenden finns enstaka ledamöter som inte delar
majoritetens uppfattning.
Presidiets ståndpunkt är att det idag råder god balans mellan förvaltning och nämnd i den
delegationsordning som nämnden har fastställt, och med de krav på handläggningstider som
PBL föreskriver krävs det att förvaltningen självständigt kan fatta mycket långtgående beslut
utan att de ska behöva dras för nämnden. Det pågår dock en löpande dialog mellan
förvaltning och nämnd när det kommer till såväl principiella frågor som ifråga om
förhållanden som kräver en bred samsyn kring rollfördelning och ansvar.

Jan Reuterdahl
för stadsbyggnadsnämndens presidium, Vaxholm stad
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Tjänsteutlåtande
2022-02-02
Änr SBN.2022.107
1 av 1

Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- och GIS-chef

Information om ändrad vidaredelegering
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning och motivering
Enhetschefen på Bygglov- och GIS-enheten får vidaredelegera beslutsrätt till enhetens medarbetare
enligt 7 kap. 6 § kommunallagen och Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019-04-24. Denna
vidaredelegering ska anmälas till Stadsbyggnadsnämnden. Vidaredelegeringen daterad 2022-02-03
redovisas för nämnden.

Handlingar i ärendet
Vidaredelegering från enhetschefen på Bygglov- och GIS-enheten, 2022-02-03
Gamla vidaredelegeringen 2019-04-24 med markerade ändringar och tillägg

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Bygglov- och GIS-enheten för expediering

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: bygglov@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Delegeringsordning
2019-04-24
SBN.2019.293
1 av 11

Vidaredelegering från enhetschefen på Bygglov- och GIS-enheten
Stadsbyggnadsnämnden har delegerat till enhetschefen för Bygglov- och GIS-enheten att fatta beslut
enligt 7 kap. 5 § KL. Med stöd av 7 kap. 6 § KL beslutar enhetschefen för Bygglov och GIS-enheten att
uppdra beslutanderätten i nedanstående ärendegrupper till angivna delegater.
Beslut av enhetschefen för bygglov och GIS-enheten om ändring av vidaredelegeringen ska anmälas till
stadsbyggnadsnämnden.
Delegat har rätt att hänskjuta ärenden till enhetschefen för bygglov och GIS-enheten.
Beslut som innehåller föreläggande eller förbud får, i de fall det är aktuellt rätten att förena
förelägganden eller förbud med vite har delegerats, förenas med löpande vite om maximalt 30 000 kr
per kalendermånad.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas till enhetschefen på det sätt som denne
bestämmer.

Delegater
Delegatgrupp

Förkortning

Beskrivning

Tjänster

Handläggande
tjänsteperson, bygglov
och strandskydd

HBL

Tjänsteperson som
handlägger
lovärenden,
anmälningsärenden,
förhandsbesked,
tillsynsärenden och till
dem hörande
handläggning enligt
ÄPBL, PBL och MB.

Bland annat
bygglovshandläggare,
byggnadsinspektör,
tillsynshandläggare,
strandskyddshandläggare,
antikvarie, samordnare,
förvaltningsjurist och
sakansvarig handläggare.

Handläggande
tjänsteperson, GIS

HGIS

Tjänsteperson som
arbetar inom enhetens
kart,- mät- och GISverksamhet.

Kart- och
mätningsingenjör, GISingenjör och GISsamordnare.

Koordinator

BKO

Tjänsteperson som har
en administrativ tjänst,
med viss handläggning,
inom enheten.

Bygglovskoordinator

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 5302-9435

Delegeringsordning
2019-04-24
SBN.2019.293
2 av 11

Lagstiftningar som omnämns i vidaredelegeringen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL
Plan- och bygglagen (2010:900) PBL
Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Miljöbalken (1998:808) MB.
Förvaltningslagen (2017:900), FL.
Kommunallagen (2017:725), KL.
Lagen om färdigställandeskydd, (2014:227), LFS.
Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR.
Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL.
Anläggningslagen (1973:1149), AL.
Ledningsrättslagen (1973:1144), LL.
Lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, (1998:814), LGS.
Förordningen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, (1998:929), FGS
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) 2008:8, ändring t.o.m. 2010:28, om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
Lagen om lägenhetsregister (2006:378), LOL.
Lagen (2014:267) om energimätning i byggnader
Lagen (1985:206) om viten, VitesL.

Delegering av ärendegrupper
Övergripande
Administration
Nr

Ärendegrupp

1

Överklagande av beslut och domar
som innefattar ändring av
delegeringsbeslut
Yttrande till högre instans med
anledning av att delegeringsbeslut har
överklagats
Beslut att ett överklagande har
kommit in i rätt tid
Avvisning av överklagande som
kommit in för sent
Avskrivning/avvisning, av
ansökan/anmälan, beslut att avsluta
ärende utan vidare åtgärd
Avslag i ärenden där det uppenbart
saknas förutsättningar för att medge
den sökta åtgärden.

2
3
4
5
6

Lagrum

Delegat
HBL, BGIS
HBL, BGIS
HBL, BGIS, BKO
HBL, BGIS, BKO

ÄPBL, PBL, MB, FL
m.fl.

HBL, BGIS, BKO

ÄPBL, PBL, MB m.fl.

HBL, BGIS
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Delegeringsordning
2019-04-24
SBN.2019.293
3 av 11

7

Efter samråd med
stadsbyggnadsnämndens ordförande
besvara remisser rörande frågor inom
nämndens ansvarsområde enligt
gällande reglemente från KF.
Beslutanderätten gäller ej remissvar
som omfattas av förbud mot
delegering enligt 6 kap. 38 §
KL.

HBL, BGIS

Ekonomi
Nr

Ärendegrupp

8

Besluta om anstånd med inbetalning
av fordran inom
stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde under tre (3) månader
och ett maximalt belopp om 50 000 kr.
Avskrivning av fordran inom
stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde för belopp under
50 000 kr.
Direktupphandling upp till 10% av
Lag (2016:1145) om
offentlig
gällande direktupphandlingsgräns.
upphandling

9

10

Lagrum

Delegat
HBL, BGIS, BKO efter samråd
med enhetschefen för bygglov
och GIS-enheten
HBL, BGIS, BKO efter samråd
med enhetschefen för bygglov
och GIS-enheten
HBL, BGIS efter samråd med
enhetschef för bygglov och
GIS-enheten

Avgifter enligt taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

11

Beslut om avgift i enskilt ärende efter
de principer som slagits fast i taxan för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet.
Undantaget att sätta ner eller efterge
avgift i annat fall än vad som framgår
av 12 kap 8 a § PBL.

12 kap. 8-11 §§ PBL, HBL, HGIS, BKO
27 kap. 1 § MB

134

Delegat

Delegeringsordning
2019-04-24
SBN.2019.293
4 av 11

Plan- och bygglagen och därtill hörande förordningar och bestämmelser
Bygglov, rivningslov och marklov (ärenden som inte omfattas av 12 kap. 6 § PBL) - 9 kap. PBL samt
motsvarande lagrum i ÄPBL
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

12

Beslut om planenligt bygglov,
rivningslov samt marklov samt förena
beslutet med nödvändiga villkor
Beslut om bygglov (ej förhandsbesked)
utom detaljplan för:
huvudbyggnader (enbostadshus samt
fritidshus) av samma storlek som
huvudbyggnader på omgivande
fastigheter och/eller befintlig
huvudbyggnad som rivs och
kompletteringsåtgärder samt förena
beslutet med nödvändiga villkor

9 kap. PBL

HBL

9 kap. PBL

HBL

9 kap. 30 a § PBL
9 kap 31 b - c §§
PBL

HBL
HBL

9 kap. 31 b – c §§
PBL

HBL

9 kap. 14 PBL
9 kap 19 § PBL
9 kap. 22 och 46 §§
PBL
6 kap. 21 § PBF

HBL
HBL
HBL, BKO

9 kap. 24 § PBL

HBL

13

14
15

16

17
18
19

20

Beslut om lov för verksamheter och
anläggningar som inte avser
nyetablering
Avvikelseförklaring
Liten avvikelse eller avvikelse från
detaljplan enligt som inte prövats av
stadsbyggnadsnämnden tidigare men
som inte är av principiell betydelse.
Beslut om bygglov, rivningslov samt
marklov som innebär avvikelse från
detaljplan samt förena beslutet med
nödvändiga villkor under förutsättning
att stadsbyggnadsnämnden har fattat
beslut om motsvarande avvikelse i
tidigare ärende samt förena beslutet
med nödvändiga villkor
Beslut om ”frivilligt lov”
Beslut om villkorsbesked
Föreläggande om att avhjälpa brister i
ofullständig ansökan/anmälan samt
begäran att handlingar enligt 9 kap. 21
§ ska vara lämpliga för arkivering
Beslut om att samordning med
miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1 st. PBL
inte ska ske
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21

22

23

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio veckor
utöver de ursprungliga tio veckorna
Beslut om att förlänga handläggningstiden för anmälansärenden i
högst fyra veckor utöver de
ursprungliga fyra veckorna
Beslut att ett beslut får verkställas
före det att fyra veckor gått sedan
beslutet kungjordes och ett väsentligt
allmänt eller enskilt intresse kräver
det.

9 kap. 27 § PBL

HBL, BKO

9 kap. 45 § PBL

HBL, BKO

9 kap. 42 a § PBL

HBL

Genomförandet av bygg- rivnings- och markåtgärder – 10 kap. PBL samt motsvarande lagrum i ÄBPL
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

24

Beslut om startbesked, tekniskt
samråd, utstakning m.m.

10 kap. 22-26§§
PBL, 3 kap. 21 § PBF

HBL, BKO

25

Beslut om kontrollansvarig

HBL

26

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande
föreskrift.
Beslut att det för rivningsåtgärder inte
behövs någon kontrollplan
Beslut om kompletterande villkor för
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för
kontrollen
Beslut om slutbesked respektive om
interimistiskt slutbesked (även
slutbevis enligt ÄPBL)
Beslut att ett byggnadsverk får tas i
bruk, trots att slutbesked inte har
getts

10 kap. 10 och 13
§§ PBL, 7 kap PBF
10 kap. 27 § och 11
kap. 8 § PBL

10 kap. 18 § PBL

HBL

10 kap 29 § PBL

HBL

10 kap. 34-37 §§
PBL

HBL

10 kap. 4 § PBL

HBL

27
28
29
30

HBL

Tillsyn - 11 kap. PBL
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

31
32

Besluta att avsluta ärende utan åtgärd
Besluta om ingripandebesked

11 kap. 5 § PBL
11 kap. 7 § PBL

HBL
HBL

136

Delegeringsordning
2019-04-24
SBN.2019.293
6 av 11

33
34

35

36
37
38

39
40
41
42
43

Beslut att begära biträde av
polismyndigheten för tillträde enligt
11 kap. 8 § PBL
Beslut om lovföreläggande (om
delegaten har rätt att besluta i
lovärendet) med de begränsningar
som följer av PBL 12 kap. 6 §
Förelägga ägare av byggnadsverk att
inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att
utreda behovet av underhållsåtgärder
och vem som ska betala kostnaderna
för uppdraget
Förelägganden med de begränsningar
som framgår av 12 kap. 6 § PBL
Beslut om förbud mot fortsatt arbete
eller åtgärd, även förbud som förenas
med vite
Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister samt att förena
förbudet med vite
Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked
Besluta att utse funktionskontrollant
Beslut att entlediga och besluta om en
ny kontrollansvarig efter förslag av
byggherren
Beslut att ansöka om utdömande av
vite
Beslut att ansöka om handräckning
hos kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när
någon har underlåtit att utföra arbete
eller vidta en åtgärd som har förelagts
honom eller henne enligt 10 kap. 19,
21 eller 22 §§ PBL

11 kap. 9 § PBL

HBL

11 kap. 17 § PBL

HBL

11 kap. 18 § PBL

HBL

11 kap. 18 -24 §§
PBL
11 kap. 30-32 a §§
PBL

HBL

11 kap. 33 § 1 p.
PBL

HBL

11 kap. 33 § 2 p.
PBL

HBL

11 kap. 34 § PBL
10 kap. 11 § PBL
11 kap. 35 § PBL

HBL
HBL

11 kap. 37 § tredje
stycket PBL och 6 §
VitesL
11 kap. 39 § PBL

HBL
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Lagen (2014:267) om energimätning i byggnader
Nr
44

Ärendegrupp
Besluta om de förelägganden som
behövs för att de skyldigheter som
följer av 2, 3, 5-8 och 12 §§ lagen
(2014:267) om energimätning i
byggnader ska fullgöras (utan vite)

Lagrum
13 § lagen
(2014:267) om
energimätning i
byggnader

Delegat
HBL

Lagen om färdigställandeskydd
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

45

Beslut om att färdigställandeskydd
inte behövs

3 § LF

HBL

Boverkets byggregler
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

46

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet
ändå kan bli tekniskt tillfredsställande
och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt

BBR 1:22, BFS
1993:57

HBL

BBR 1:21, BFS
2011:6

Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

47

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet
ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt

BFS 2010:28 med
ändringar samt 7, 2
2 och 3 §§ EKS

HBL

Kontroll av hissar, portar, ventilation m.m. - plan- och byggförordningen m.m.
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

48

Beslut om särskild besiktning av hissar
och andra motordrivna anordningar
m.m.
Beslut om längre besiktningsintervall,
anstånd med besiktning och om
användningsförbud för anordningar

8 kap. 6 § och 5
kap. 8 - 16 §§ PBF

HBL

3 kap. 4, 16 och 17
§§, Boverkets
föreskrifter och

HBL

49
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50

Besluta om föreläggande (utan vite)
mot ägare till byggnader som inte
fullgör sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av
ventilationssystem

51

Beslut om senareläggning av
besiktningssynpunkt (om det finns
särskilda skäl)

allmänna råd (BFS
2011:12 med ändringar t.o.m. BFS
2018:2 H18,
omtryck BFS 2018:2
11 kap. 19-20 §§
PBL samt 5 kap. 1-7
§§ och 5 kap. 3 §
PBF

HBL, BKO

11 kap. 19-20 §§
PBL, 5 kap. 1-7 §§
och kap. 3 § PBF
samt Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem,
BFS 2011:16 med
ändringar t.o.m.
BFS 2017:10, OVK
3, omtryck BFS
2017:10.

HBL

Lagrum
7 kap. 18 b § MB
16 kap. 2 § 1 och 2
st. MB

Delegat
HBL

7 kap. 18 f § MB

HBL

24 kap. 8 § MB

HBL

Miljöbalken
Strandskyddsdispens – 7 kap. MB
Nr
Ärendegrupp
52
Beslut om strandskyddsdispens,
tidsbegränsad eller permanent
avseende uppförande av
huvudbyggnad som ersätter befintlig
huvudbyggnad, åtgärder enligt 7 kap.
18 c § 1 inom sedan tidigare beslutad
tomtplats, kompletteringsåtgärder
utom tomtplats, brygga samt att
förena beslutet med nödvändiga
villkor
53
Beslut om i vilken utsträckning mark
får tas i anspråk i samband med beslut
strandskyddsdispens
54
Besluta att på ansökan av
tillståndshavaren upphäva eller ändra
villkor i ett tillståndsbeslut
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Tillsyn – 26 kap. MB
Nr
Ärendegrupp
55
Besluta i tillsynsärende angående
åsidosättande av föreskrifter som
gäller för områden som omfattas av
strandskydd enligt 7 kap. MB
56
Besluta att lämna klagomål utan
åtgärd
57
Anmälan till åklagare vid
brottsmisstanke
58
Besluta att meddela föreläggande och
förbud
59
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och
adress
60
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen
61
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd eller som upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt ändamål att
utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen
62

63

64
65

Besluta att föreskriva att
undersökning av verksamhet och dess
verkningar i stället skall utföras av
någon annan och att utse någon att
göra sådan undersökning
Besluta att förena beslut om
undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller egendom till
dess undersökningen är slutförd
Besluta att förena förelägganden eller
förbud med vite eller löpande vite
Beslut att ansöka om utdömande av
vite

Lagrum
26 kap. 1 § MB

Delegat
HBL

26 kap. 1 § MB

HBL, BKO

26 kap. 2 § MB

HBL, BKO

26 kap. 9 § MB

HBL

26 kap. 13 § MB

HBL

26 kap. 21 § MB

HBL

26 kap. 22 § första
stycket första och
andra meningen
MB

HBL

26 kap. 22 § första
stycket tredje
meningen MB

HBL

26 kap. 22 § tredje
stycket MB

HBL

26 kap. 14 § MB

HBL

21 kap. 1 § första
stycket 2 MB och 6
§ VitesL

HBL
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66

Besluta att begära hjälp av
28 kap. 1, 6 och
polismyndigheten för att få tillträde till 8 §§ MB; jfr 31 kap.
fastigheter, byggnader, andra
10 § MB
anläggningar samt transportmedel och
att där utföra undersökningar och
andra åtgärder

HBL

Fastighetsbildningslagen, anläggningslagen samt ledningsrättslagen
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

67

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
Beslut att påkalla fastighetsreglering
som behövs för att mark och vatten
ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt
Godkännande av beslut eller åtgärd

4 kap 25 § FBL, 21 §
AL, 19 § LL
5 kap. 3 § tredje
stycket
FBL

HBL

15 kap 11 § FBL 30
§ AL, 28 § LL
15 kap. 11 § FBL

HBL

68

69
70

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning

HBL

HBL

Skyltar m.m. utom vägområde för vilka bygglov inte krävs eller har lämnats - Lagen samt
förordningen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Tillstånd och yttranden
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

71

Tillstånd att sätta upp skyltar
varigenom allmänheten avvisas från
ett visst område som är av betydelse
för friluftslivet (Tillstånd behövs dock
inte om det är uppenbart att
allmänheten inte får färdas fritt inom
området eller att skylten är behörig av
något annat skäl.)
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen i ärende avseende tillstånd
att varaktigt sätta upp tavla, skylt,
inskrift eller därmed jämförlig
anordning för reklam, propaganda
eller liknande ändamål utomhus utan
tillstånd
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen i ärende avseende
medgivande att ha affisch eller annan

5 § LGS

HBL

9 § LGS

HBL

4 § FGS

HBL

72

73
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tillfällig anordning utomhus för
reklam, propaganda eller liknande
ändamål uppsatta mer än fyra veckor
Tillsyn
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

74

Besluta om föreläggande eller förbud i
tillsynsärende angående skyltning,
tavlor, affischering eller andra
anordningar som avses i 5-9 §§ lagen
med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning och att
förena sådant beslut med vite

12 § LGS

HBL

Lagen om lägenhetsregister
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

75

Beslut i ärenden om fastställande av
belägenhetsadress och
lägenhetsnummer

10-11 §§ LOL

HGIS

Redovisad för Stadsbyggnadsnämnden 2022-02-16 2019-04-24 i samband med att beslut om
delegeringsordning SBN § 25/2019-04-24 fattades.

Morgan Randall Svahn
Christoffer Amundin
Enhetschef
Bygglov- och GIS-enheten
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Vidaredelegering från enhetschefen på Bygglov- och GIS-enheten
Stadsbyggnadsnämnden har delegerat till enhetschefen för Bygglov- och GIS-enheten att fatta beslut
enligt 7 kap. 5 § KL. Med stöd av 7 kap. 6 § KL beslutar enhetschefen för Bygglov och GIS-enheten att
uppdra beslutanderätten i nedanstående ärendegrupper till angivna delegater.
Beslut av enhetschefen för bygglov och GIS-enheten om ändring av vidaredelegeringen ska anmälas till
stadsbyggnadsnämnden.
Delegat har rätt att hänskjuta ärenden till enhetschefen för bygglov och GIS-enheten.
Beslut som innehåller föreläggande eller förbud får, i de fall rätten att förena förelägganden eller förbud
med vite har delegerats, förenas med löpande vite om maximalt 30 000 kr per kalendermånad.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas till enhetschefen på det sätt som denne
bestämmer.

Delegater
Delegatgrupp

Förkortning

Beskrivning

Tjänster

Handläggande
tjänsteperson, bygglov
och strandskydd

HBL

Tjänsteperson som
handlägger
lovärenden,
anmälningsärenden,
förhandsbesked,
tillsynsärenden och till
dem hörande
handläggning enligt
ÄPBL, PBL och MB.

Bland annat
bygglovshandläggare,
byggnadsinspektör,
tillsynshandläggare,
strandskyddshandläggare,
antikvarie, samordnare,
förvaltningsjurist och
sakansvarig handläggare.

Handläggande
tjänsteperson, GIS

HGIS

Tjänsteperson som
arbetar inom enhetens
kart,- mät- och GISverksamhet.

Kart- och
mätningsingenjör, GISingenjör och GISsamordnare.

Koordinator

BKO

Tjänsteperson som har
en administrativ tjänst,
med viss handläggning,
inom enheten.

Bygglovskoordinator

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Lagstiftningar som omnämns i vidaredelegeringen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL
Plan- och bygglagen (2010:900) PBL
Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Miljöbalken (1998:808) MB.
Förvaltningslagen (2017:900), FL.
Kommunallagen (2017:725), KL.
Lagen om färdigställandeskydd, (2014:227), LFS.
Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR.
Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL.
Anläggningslagen (1973:1149), AL.
Ledningsrättslagen (1973:1144), LL.
Lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, (1998:814), LGS.
Förordningen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, (1998:929), FGS
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
Lagen om lägenhetsregister (2006:378), LOL.
Lagen (2014:267) om energimätning i byggnader
Lagen (1985:206) om viten, VitesL.

Delegering av ärendegrupper
Övergripande
Administration
Nr

Ärendegrupp

1

Överklagande av beslut och domar
som innefattar ändring av
delegeringsbeslut
Yttrande till högre instans med
anledning av att delegeringsbeslut har
överklagats
Beslut att ett överklagande har
kommit in i rätt tid
Avvisning av överklagande som
kommit in för sent
Avskrivning/avvisning, av
ansökan/anmälan, beslut att avsluta
ärende utan vidare åtgärd
Avslag i ärenden där det uppenbart
saknas förutsättningar för att medge
den sökta åtgärden.

2
3
4
5
6

Lagrum

Delegat
HBL, BGIS
HBL, BGIS
HBL, BGIS, BKO
HBL, BGIS, BKO

ÄPBL, PBL, MB, FL
m.fl.

HBL, BGIS, BKO

ÄPBL, PBL, MB m.fl.

HBL, BGIS
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7

Efter samråd med
stadsbyggnadsnämndens ordförande
besvara remisser rörande frågor inom
nämndens ansvarsområde enligt
gällande reglemente från KF.
Beslutanderätten gäller ej remissvar
som omfattas av förbud mot
delegering enligt 6 kap. 38 §
KL.

HBL, BGIS

Ekonomi
Nr

Ärendegrupp

8

Besluta om anstånd med inbetalning
av fordran inom
stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde under tre (3) månader
och ett maximalt belopp om 50 000 kr.
Avskrivning av fordran inom
stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde för belopp under
50 000 kr.
Direktupphandling upp till 10% av
Lag (2016:1145) om
offentlig
gällande direktupphandlingsgräns.
upphandling

9

10

Lagrum

Delegat
HBL, BGIS, BKO efter samråd
med enhetschefen för bygglov
och GIS-enheten
HBL, BGIS, BKO efter samråd
med enhetschefen för bygglov
och GIS-enheten
HBL, BGIS efter samråd med
enhetschef för bygglov och
GIS-enheten

Avgifter enligt taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

11

Beslut om avgift i enskilt ärende efter
de principer som slagits fast i taxan för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet.
Undantaget att sätta ner eller efterge
avgift i annat fall än vad som framgår
av 12 kap 8 a § PBL.

12 kap. 8-11 §§ PBL, HBL, HGIS, BKO
27 kap. 1 § MB
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Plan- och bygglagen och därtill hörande förordningar och bestämmelser
Bygglov, rivningslov och marklov (ärenden som inte omfattas av 12 kap. 6 § PBL) - 9 kap. PBL samt
motsvarande lagrum i ÄPBL
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

12

Beslut om planenligt bygglov,
rivningslov samt marklov samt förena
beslutet med nödvändiga villkor
Beslut om bygglov (ej förhandsbesked)
utom detaljplan för:
huvudbyggnader (enbostadshus samt
fritidshus) av samma storlek som
huvudbyggnader på omgivande
fastigheter och/eller befintlig
huvudbyggnad som rivs och
kompletteringsåtgärder samt förena
beslutet med nödvändiga villkor

9 kap. PBL

HBL

9 kap. PBL

HBL

9 kap. 30 a § PBL
9 kap 31 b - c §§
PBL

HBL
HBL

9 kap. 31 b – c §§
PBL

HBL

9 kap. 14 PBL
9 kap 19 § PBL
9 kap. 22 och 46 §§
PBL
6 kap. 21 § PBF

HBL
HBL
HBL, BKO

9 kap. 24 § PBL

HBL

13

14
15

16

17
18
19

20

Beslut om lov för verksamheter och
anläggningar som inte avser
nyetablering
Avvikelseförklaring
Liten avvikelse eller avvikelse från
detaljplan som inte prövats av
stadsbyggnadsnämnden tidigare men
som inte är av principiell betydelse.
Beslut om bygglov, rivningslov samt
marklov som innebär avvikelse från
detaljplan samt förena beslutet med
nödvändiga villkor under förutsättning
att stadsbyggnadsnämnden har fattat
beslut om motsvarande avvikelse i
tidigare ärende samt förena beslutet
med nödvändiga villkor
Beslut om ”frivilligt lov”
Beslut om villkorsbesked
Föreläggande om att avhjälpa brister i
ofullständig ansökan/anmälan samt
begäran att handlingar enligt 9 kap. 21
§ ska vara lämpliga för arkivering
Beslut om att samordning med
miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1 st. PBL
inte ska ske
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21

22

23

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio veckor
utöver de ursprungliga tio veckorna
Beslut om att förlänga handläggningstiden för anmälansärenden i
högst fyra veckor utöver de
ursprungliga fyra veckorna
Beslut att ett beslut får verkställas
före det att fyra veckor gått sedan
beslutet kungjordes och ett väsentligt
allmänt eller enskilt intresse kräver
det.

9 kap. 27 § PBL

HBL, BKO

9 kap. 45 § PBL

HBL, BKO

9 kap. 42 a § PBL

HBL

Genomförandet av bygg- rivnings- och markåtgärder – 10 kap. PBL samt motsvarande lagrum i ÄBPL
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

24

Beslut om startbesked, tekniskt
samråd, utstakning m.m.

10 kap. 22-26§§
PBL, 3 kap. 21 § PBF

HBL, BKO

25

Beslut om kontrollansvarig

HBL

26

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande
föreskrift.
Beslut att det för rivningsåtgärder inte
behövs någon kontrollplan
Beslut om kompletterande villkor för
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för
kontrollen
Beslut om slutbesked respektive om
interimistiskt slutbesked (även
slutbevis enligt ÄPBL)
Beslut att ett byggnadsverk får tas i
bruk, trots att slutbesked inte har
getts

10 kap. 10 och 13
§§ PBL, 7 kap PBF
10 kap. 27 § och 11
kap. 8 § PBL

10 kap. 18 § PBL

HBL

10 kap 29 § PBL

HBL

10 kap. 34-37 §§
PBL

HBL

10 kap. 4 § PBL

HBL

27
28
29
30

HBL

Tillsyn - 11 kap. PBL
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

31
32

Besluta att avsluta ärende utan åtgärd
Besluta om ingripandebesked

11 kap. 5 § PBL
11 kap. 7 § PBL

HBL
HBL

147

Delegeringsordning
2022-02-03
SBN.2022.107
6 av 11

33
34

35

36
37
38

39
40
41
42
43

Beslut att begära biträde av
polismyndigheten för tillträde enligt
11 kap. 8 § PBL
Beslut om lovföreläggande (om
delegaten har rätt att besluta i
lovärendet) med de begränsningar
som följer av PBL 12 kap. 6 §
Förelägga ägare av byggnadsverk att
inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att
utreda behovet av underhållsåtgärder
och vem som ska betala kostnaderna
för uppdraget
Förelägganden med de begränsningar
som framgår av 12 kap. 6 § PBL
Beslut om förbud mot fortsatt arbete
eller åtgärd, även förbud som förenas
med vite
Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister samt att förena
förbudet med vite
Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked
Besluta att utse funktionskontrollant
Beslut att entlediga och besluta om en
ny kontrollansvarig efter förslag av
byggherren
Beslut att ansöka om utdömande av
vite
Beslut att ansöka om handräckning
hos kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när
någon har underlåtit att utföra arbete
eller vidta en åtgärd som har förelagts
honom eller henne enligt 10 kap. 19,
21 eller 22 §§ PBL

11 kap. 9 § PBL

HBL

11 kap. 17 § PBL

HBL

11 kap. 18 § PBL

HBL

11 kap. 18 -24 §§
PBL
11 kap. 30-32 a §§
PBL

HBL

11 kap. 33 § 1 p.
PBL

HBL

11 kap. 33 § 2 p.
PBL

HBL

11 kap. 34 § PBL
10 kap. 11 § PBL
11 kap. 35 § PBL

HBL
HBL

11 kap. 37 § tredje
stycket PBL och 6 §
VitesL
11 kap. 39 § PBL

HBL
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Lagen (2014:267) om energimätning i byggnader
Nr
44

Ärendegrupp
Besluta om de förelägganden som
behövs för att de skyldigheter som
följer av 2, 3, 5-8 och 12 §§ lagen
(2014:267) om energimätning i
byggnader ska fullgöras (utan vite)

Lagrum
13 § lagen
(2014:267) om
energimätning i
byggnader

Delegat
HBL

Lagen om färdigställandeskydd
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

45

Beslut om att färdigställandeskydd
inte behövs

3 § LF

HBL

Boverkets byggregler
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

46

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet
ändå kan bli tekniskt tillfredsställande
och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt

BBR 1:22, BFS
1993:57

HBL

BBR 1:21, BFS
2011:6

Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

47

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet
ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt

BFS 2010:28 med
ändringar samt 2
och 3 §§ EKS

HBL

Kontroll av hissar, portar, ventilation m.m. - plan- och byggförordningen m.m.
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

48

Beslut om särskild besiktning av hissar
och andra motordrivna anordningar
m.m.

8 kap. 6 § och 5
kap. 8 - 16 §§ PBF

HBL
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49

Beslut om längre besiktningsintervall,
anstånd med besiktning och om
användningsförbud för anordningar

50

Besluta om föreläggande (utan vite)
mot ägare till byggnader som inte
fullgör sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av
ventilationssystem
Beslut om senareläggning av
besiktningssynpunkt (om det finns
särskilda skäl)

51

3 kap. 4, 16 och 17
§§, Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd (BFS
2011:12 med ändringar t.o.m. BFS
2018:2 H18,
omtryck BFS 2018:2
11 kap. 19-20 §§
PBL samt 5 kap. 1-7
§§ och 5 kap. 3 §
PBF

HBL

11 kap. 19-20 §§
PBL, 5 kap. 1-7 §§
och kap. 3 § PBF
samt Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem,
BFS 2011:16 med
ändringar t.o.m.
BFS 2017:10, OVK
3, omtryck BFS
2017:10.

HBL

Lagrum
7 kap. 18 b § MB
16 kap. 2 § MB

Delegat
HBL

7 kap. 18 f § MB

HBL

HBL, BKO

Miljöbalken
Strandskyddsdispens – 7 kap. MB
Nr
Ärendegrupp
52
Beslut om strandskyddsdispens,
tidsbegränsad eller permanent
avseende uppförande av
huvudbyggnad som ersätter befintlig
huvudbyggnad, åtgärder enligt 7 kap.
18 c § 1 inom sedan tidigare beslutad
tomtplats, kompletteringsåtgärder
utom tomtplats, brygga samt att
förena beslutet med nödvändiga
villkor
53
Beslut om i vilken utsträckning mark
får tas i anspråk i samband med beslut
strandskyddsdispens
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Tillsyn – 26 kap. MB
Nr
Ärendegrupp
54
Besluta i tillsynsärende angående
åsidosättande av föreskrifter som
gäller för områden som omfattas av
strandskydd enligt 7 kap. MB
55
Besluta att lämna klagomål utan
åtgärd
56
Anmälan till åklagare vid
brottsmisstanke
57
Besluta att meddela föreläggande och
förbud
58
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och
adress
59
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen
60
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd eller som upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt ändamål att
utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen
61

62

63
64

Besluta att föreskriva att
undersökning av verksamhet och dess
verkningar i stället skall utföras av
någon annan och att utse någon att
göra sådan undersökning
Besluta att förena beslut om
undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller egendom till
dess undersökningen är slutförd
Besluta att förena förelägganden eller
förbud med vite eller löpande vite
Beslut att ansöka om utdömande av
vite

Lagrum
26 kap. 1 § MB

Delegat
HBL

26 kap. 1 § MB

HBL, BKO

26 kap. 2 § MB

HBL, BKO

26 kap. 9 § MB

HBL

26 kap. 13 § MB

HBL

26 kap. 21 § MB

HBL

26 kap. 22 § första
stycket första och
andra meningen
MB

HBL

26 kap. 22 § första
stycket tredje
meningen MB

HBL

26 kap. 22 § tredje
stycket MB

HBL

26 kap. 14 § MB

HBL

21 kap. 1 § första
stycket 2 MB och 6
§ VitesL

HBL
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65

Besluta att begära hjälp av
28 kap. 1, 6 och
polismyndigheten för att få tillträde till 8 §§ MB; jfr 31 kap.
fastigheter, byggnader, andra
10 § MB
anläggningar samt transportmedel och
att där utföra undersökningar och
andra åtgärder

HBL

Fastighetsbildningslagen, anläggningslagen samt ledningsrättslagen
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

66

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
Beslut att påkalla fastighetsreglering
som behövs för att mark och vatten
ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt
Godkännande av beslut eller åtgärd

4 kap 25 § FBL, 21 §
AL, 19 § LL
5 kap. 3 § tredje
stycket
FBL

HBL

15 kap 11 § FBL 30
§ AL, 28 § LL
15 kap. 11 § FBL

HBL

67

68
69

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning

HBL

HBL

Skyltar m.m. utom vägområde för vilka bygglov inte krävs eller har lämnats - Lagen samt
förordningen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Tillstånd och yttranden
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

70

Tillstånd att sätta upp skyltar
varigenom allmänheten avvisas från
ett visst område som är av betydelse
för friluftslivet (Tillstånd behövs dock
inte om det är uppenbart att
allmänheten inte får färdas fritt inom
området eller att skylten är behörig av
något annat skäl.)

5 § LGS

HBL
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71

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen i ärende avseende tillstånd
att varaktigt sätta upp tavla, skylt,
inskrift eller därmed jämförlig
anordning för reklam, propaganda
eller liknande ändamål utomhus utan
tillstånd
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen i ärende avseende
medgivande att ha affisch eller annan
tillfällig anordning utomhus för
reklam, propaganda eller liknande
ändamål uppsatta mer än fyra veckor

9 § LGS

HBL

4 § FGS

HBL

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

73

Besluta om föreläggande eller förbud i
tillsynsärende angående skyltning,
tavlor, affischering eller andra
anordningar som avses i 5-9 §§ lagen
med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning och att
förena sådant beslut med vite

12 § LGS

HBL

72

Tillsyn

Lagen om lägenhetsregister
Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

74

Beslut i ärenden om fastställande av
belägenhetsadress och
lägenhetsnummer

10-11 §§ LOL

HGIS

Redovisad för Stadsbyggnadsnämnden 2022-02-16.

Christoffer Amundin
Enhetschef
Bygglov- och GIS-enheten
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Nämndinitiativ
Stadsbyggnadsnämndens möte 26 januari 2021

Delegationsordning och beredning
Jag önskar att delegationsordningen ses över. Det finns flera ärenden som visar att det
behövs en tydligare delegationsordning vad som gäller ordförande- och förvaltningsbeslut,
och vilka ärenden som ska tas upp i nämnden.

Beredning
Förvaltningen behöver på ett noggrannare sätt följa PBL och Boverkets direktiv. Lagtexter
som är lika bindande som exempelvis byggnadsarea och byggnadshöjd är:
Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6§ Hänsyn till stads- och landskapsbilden
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 1-3§§ Utformningskravet
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 13§ Varsamhetsbestämmelser (vid ombyggnad)
Prövningen av dessa krav ska ske oavsett om detaljplan är upprättad eller inte. Finns krav
specifikt angivna i detaljplanebestämmelser väger detta extra tungt.

Bedömning
Det ska framgå av beslutsunderlaget att man gjort en bedömning av på vilket sätt
byggnationen uppfyller kraven på hänsyn till omgivningen och utformningskravet enligt PBL.
Särskilt viktigt är det när detaljplanen dessutom innehåller bestämmelser om detta.

Lars Arb Zackrisson ( - )
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