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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-05-20  .

Handläggare
Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
 [ 0485-882 50 Martina.Ullfors@borgholm.se

http://www.borgholm.se

Till miljö- och byggnadsnämnden

Godkännande av kallelse och dagordning

Förslag till beslut 
Att miljö- och byggnadsnämnden anser
att kallelse har gått ut i vederbörande ordning och godkänner den.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen meddelar miljö- och byggnadsnämnden att ärende nr 14 utgår. 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 14 ska kallelsen på ett lämpligt 
sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-05-20  .

Handläggare
Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
 [ 0485-882 50 Martina.Ullfors@borgholm.se

http://www.borgholm.se

Till miljö- och byggnadsnämnden

Val av justeringsperson och justeringsdatum

Förslag till beslut 
Nämndsekretaren föreslår miljö- och byggnadsnämnden
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Peder Svensson (C) och som 

ersättare Stefan Bergman (FÖL)

Att justeringsdag föreslås 2020-06-01 kl 13:00, alt 2020-06-02 kl 10:00

Ärendebeskrivning
Justering av protokollet ska ske senast fjorton dagar efter sammanträdet. 

Skickas till
-
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-05-20  .

Handläggare
Martina Ullfors

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
 [ 0485-882 50 Martina.Ullfors@borgholm.se

http://www.borgholm.se

Till miljö- och byggnadsnämnden

Anmälan av jäv

Ärendebeskrivning
Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör att 
personens opartiskhet kan ifrågasättas. 

Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv och det kan ske till ordföranden före 
eller på sammanträdet.

Skickas till
-
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
sbn@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-05-28

Diarienummer
2020-000002

Uppföljning april, tertial 1, 2020, information

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende 
plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. 
Nämnden svarar för tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom 
kommunen, däribland många kommunala verksamheter.
Miljö- och byggnadsnämnden visar för perioden januari till april en positiv 
budgetavvikelse om 15 tkr. 
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Miljö- och byggnadsnämnd
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Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  1

Miljö- och byggnadsnämnd

Tertialbokslut 2020
Apr 2020
??: 20XX-XX-XX § XX
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Miljö- och byggnadsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin pågår och påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. För miljö-enheten 
har det medfört en annan typ av arbetssituation där kontroll pågår för att förhindra att 
smitta sprids genom trängsel.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Miljö- och byggnadsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om 15 tkr. Prognosen 
på helår väntas vara en budget i balans.

Måluppfyllelsen anses ha förbättringspotential då arbetet har påbörjats under året för att 
nå uppsatta mål, dock kvarstår arbete för en god måluppfyllelse.

Kommunens verksamheter

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn 
och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många 
kommunala verksamheter.

Rambudget 2019 533 tkr

Ordförande Joel Schäfer (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

 

Analys av verksamheten

Miljö- och byggnadsnämnd

Detaljplanearbetet fortskrider med hög intensitet på planavdelningen, fokus har varit på 
Ekbacka, Solberga och Rosenfors. Bygglovsenheten ser en högre ingång av ärenden i 
mars jämfört med föregående år.

Miljöenheten arbetar för att uppfylla de mål som har satts upp för Miljö- och 
byggnadsnämndens ansvarsområde. För år 2020 ligger mycket fokus på förbättrad 
information genom ny hemsida och andra aktiviteter i form av utbildnings- och 
dialogtillfällen. Uppdaterade rutiner och mallar samt riktlinjer förväntas bidra till 
kvalitetssäkring av arbetet. Förberedelser för ett nytt ärendehanteringssystem pågår, när 
detta systemet är i skarp drift räknar vi med en utökad digitalisering av miljöenhetens 
ärendeflöde.

Delar av miljöenhetens verksamhetsområde har under våren utretts för ett utökat 
samarbete med Mörbylånga kommun. Diskussionen ledde fram till ett par förslag till 
samverkanspunkter. Diskussionen återupptas när det blir möjligt med hänsyn till 
pågående smittspridning.

Den pågående smittspridningen av coronaviruset kan komma att medföra en annorlunda 
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kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
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Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  4

arbetssituation för miljöenheten då en del av kontrollarbetet för att förhindra att smitta 
sprids genom trängselsituationer inkluderas i nämndens ansvarsområde. Det ordinarie 
tillsynsarbetet prioriteras lite annorlunda än vanligt till följd av virusutbrottet

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande 
och lika möjligheter.

1.2.1.1.1.1.1 Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Miljöenheten samt plan- och byggenheten arbetar med att förbättra informationen ut till 
medborgaren, bland annat genom utveckling av hemsidan och andra aktiviteter. Arbete att 
utöka digitaliseringen pågår också för att skapa en enkel och tydlig väg in för 
medborgaren. Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Kommunens webinformation till medborgarna 1 1

1.2.1.1.1.1.2 Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering

Miljöenheten arbetar med att konventera sitt nuvarande ärendehanteringssystem Ecos till 
EDP Vision. Det nya systemet förväntas vara i drift innan årsskiftet och erbjuder större 
möjligheter till en mer digitaliserad ärendehantering. Vidare pågår arbete med att 
utveckla och automatisera bygglovshanteringen. Prognosen är att målen kommer vara 
delvis uppfyllt.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Antal ärenden inkomna via e-tjänst 102 43

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter 
arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

1.2.1.1.1.1.3 Realistiska och aktuella tillsynsplaner

En liten del av årets planerade tillsyn utförs under årets första tertial. Arbetet fortsätter 
under året och prognosen är att målen kommer vara uppfyllt.
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Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  5

1.2.1.1.1.1.4 Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla nämndens arbete

Resultat från löpande insikt har presenterats. Nöjd Kund Index har ökat från 68 till 73 och 
bemötandet har ökat från 78 till 81. Miljö och livsmedel har ökat mest, bygglov har 
minskat något i mätningen, anledningen till detta ska analyseras ytterligare. Prognosen är 
att målet kommer uppnås.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Löpande insikt  
Uppnått

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och 
bo i hela kommunen året runt.

1.2.1.1.1.1.5 Beslutade handläggningstider överskrids inte

Arbete pågår i form av översyn av mallar och rutiner som kan underlätta 
handläggningsarbetet och bidra till effektiv och rättssäker ärendehantering. 8,5 % av 
ärenden på bygglov har fått reducerad avgift under perioden.
Prognosen är att vi delvis kommer att uppnå målet.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andel ärenden där handläggningstiden överskrids 0 % 8,5 %

1.2.1.1.1.1.6 Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner

I dagsläget prioriteras inte arbete med uppdatering eller digitalisering av äldre 
detaljplaner då nyttan att producera nya detaljplaner bedöms vara större. Prognosen är att 
målet ej uppfylls.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Antal uppdaterade/digitaliserade detaljplaner 10 0
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Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  6

Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 
bidrar till utveckling

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling.

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk  
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

1.2.1.1.1.1.7 Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt

Vi har ännu ingen metod att mäta tillsynens effekt, prognosen är därför att målet ej 
uppfylls.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Minskat antal anmärkningar i tillsynsarbetet 0 0

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden januari till mars en positiv 
budgetavvikelse om 15 tkr (se tabell nedan). Avvikelsen härleds både till lägre kostnader 
för arvoden än budgeterat samt att nämnden har budget för utbildningar som ännu inte är 
utnyttjad fullt ut.

 

Ekonomisk sammanställning per kontoslag

 Årsbudget Budget jan-apr Utfall jan-apr Avvikelse

8000
Miljö- och 
byggnadsnämnd
en

Personalkostnade
r 520 173 166 8

Driftkostnader 68 22 15 7

Summa 588 195 181 15
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Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  7

Prognos
Prognosen för helår väntas vara en budget i balans.

Prognos per kontoslag ansvar

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budget-
avvikelse

8000 Miljö- och 
byggnadsnämnden

Personalkostnader 520 520 0 0

Driftkostnader 68 68 0 0

Summa 588 588 0 0

Åtgärder
Inga återgärder föreligger då perioden visar på en positiv avvikelse och prognosen visar 
på en budget i balans vid årets slut.

1.3 Förväntad utveckling
Enheterna kommer fortsätta arbetet för att nå uppsatta mål under året. Flytt pågår till nya 
lokaler för miljö-enheten, övergång till ett nytt ärendehanteringssystem och pandemin 
innebär högre grad av tillsynsarbete. Plan- och byggenheten kommer att ha vakanser 
under året vilket kommer att påverka arbetet.
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
sbn@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-05-28

Diarienummer
2020/02

Antal ärenden som fått reducerad avgift april 
månad, information

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för information och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning
Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär 
en reducerad avgift för kunden var för april månad 5 stycken, totalt 
intäktsbortfall om 18,4 tkr. Nedan följer presentation av aktuella ärenden:

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder: 

15.8

18.4

Mars April
14

15

16

17

18

19

Period

Totalt intäktsbortfall per månad 2020 (tkr)

Beslutsunderlag

Beslut skickas till
-
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-05-20  .

Handläggare
Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
 [ 0485-882 50 Martina.Ullfors@borgholm.se

http://www.borgholm.se

Till miljö- och byggnadsnämnden

Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, 
meddelande
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås 
att   godkänna redovisning och genomgång av inkomna meddelanden och lägger 
den till handlingarna. (Bilaga 1).

Dagens möte
Ordförande…

Skickas till
-
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