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Sbn § 51

Dnr SBN-2021-170

Begäran om sänkt hastighet på väg (vägnummer), (väg) i (by).
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillika trafiknämnden beslutar att sätta ned
hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim på väg (vägnummer), (väg) i
(by) från norra till södra infarten på riksväg 99.
Lagrum: Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 3 § punkt 1.
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse om begäran om sänkt hastighet på väg (vägnummer), (väg) i
(by) har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-03.
Hastigheten längs med (väg) i (by) är i dagsläget 50 km/h och sökandena
önskar en sänkning till 40 km/h. Sökande hänvisar till att vägen saknar
trottoarer, att vägen används av tung trafik och att många hus ligger nära
vägen.
Enligt trafikförordningens 3 kapitel 17 § får fordon inte köra fortare än 50
km/tim inom tättbebyggt område. Enligt samma § får fordon utanför
tättbebyggt område inte köra fortare än 70 km/tim. (Bashastighet)
Detta gäller alla enskilda vägar, oavsett om de har statsbidrag eller inte.
Samhällsbyggnadsnämnden har inom tättbebyggt område möjlighet att
besluta om lägre hastighetsbegränsning än 50 km/tim. På motsvarande
sätt har länsstyrelsen möjlighet att utanför tättbebyggt område besluta om
lägre hastighetsbegränsning än 70 km/tim.
Ärendet har varit ute på remiss, varav ingen erinran inkommit.
Beslutsunderlag
Skrivelse, inkommen 2021-06-03
____
Delges

(namn)
(adress)
(postnummer) (postort)
Polismyndigheten
Trafikverket
Tekniska enheten
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Sbn § 52
Budgetfördelning 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta fördelning enligt nedan
förslag.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det kommer att uppstå ett
behov av ökade resurser för planläggning såsom Översiktsplanering men
även framtagandet av nya LIS-områden. Samhällsbyggnadsnämnden ser
även ett behov av ökade resurser inom GIS-området.
Beskrivning av ärendet
Det råder oklarheter kring personalstyrkan och det kan finnas behov av
rekrytering samtidigt som det i dagsläget inte är klart gällande samverkan
med Pajala kommun och chefstjänsten för 2022. Parterna kan välja att
avsluta samverkan med ett halvårs uppsägningstid.
Det råder fortfarande oklarheter kring hur Corona/Covid-19 kommer att
påverka verksamheten på Samhällsbyggnadsnämnden under 2022,
troligtvis återgår verksamheterna till det normala. Det kan dock påverka
att byggnationerna stagnerar något under 2022 och detta kan påverka
intäkter under året.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under många år haft bristande
personella resurser och det har funnits en i budget finansierad deltidstjänst
och det finns fortfarande ett behov av att se över resursbehovet under
2022 för att se var förvaltningen behöver förstärkas. Det finns initialt ett
behov att förstärka upp chefstjänsten.
För att få en budget i balans är vissa kostnader minskade såsom
konsulttjänster, resor och transporter samt kostnader för leasing av bilar.
Intäktssidan på miljöskydd kan förväntas öka då det tidigare har funnits
verksamheter som inte erhållit någon tillsynsavgift.
Konsekvenser
Kommunen har planmonopol och med det följer en skyldighet att
planlägga marken. Redan nu har kommunen för lite personella resurser för
planhandläggning. För att kunna bedriva någon planverksamhet krävs
ökade resurser främst personella men även budgetmässiga. Kommunen
har även stort behov av att driva digitaliseringsfrågan som kommer att
vara ett lagkrav vad gäller fysisk planering.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-16
Samhällsbyggnadsnämnden kan konstatera att detta dock inte belastar
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022.

Budgetfördelning 2022
VERKSAMHET

ÅRSBUDGET 2022

ÅRSBUDGET 2021

2238,4

2180,6

-312

-287

PLANHANDLÄGGARE

5

5

ENERGIRÅDGIVNING

0

0

SAMHÄLLSBYGGNADS/TRAFIKNÄMND

210,2

234,4

LIVSMEDELSTILLSYN

385,8

250,3

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR
BYGG OCH SAMHÄLLSPLANERING

MILJÖSKYDDSVERKSAMHET

TOTALT

___
Delges
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373,9

483,4

2899,3

2866,7
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Sbn § 53
Delårsbokslut och uppföljning av verksamhetsplanen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet som innehåller en
redogörelse av ekonomi, mål och utfall av verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar totalt sett ett överskott.
Detta beroende främst på vakanshållningar av tjänst, delad chefstjänst samt
även neddragningar av resor på grund av rådande restriktioner. Det har
dock funnits ett behov av kompetensutveckling, främst webbaserade
utbildningar.
Corona/Covid-19 har påverkat verksamheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Även om en större andel av tillsyn och
kontroll är tänkt att infalla under sommarmånaderna och hösten har det
skett en eftersläpning mot planen under våren, vilket beror på den
extraordinarie situationen orsakad av Covid-19. Det har även tillkommit ett
uppdrag från Folkhälsomyndigheten att utföra Covid-19 tillsyn på olika
serveringsställen, ett uppdrag som har varit brådskande och som har tagit
tid från annan tillsyn. Det rådande besöksförbudet på äldreboenden samt
gruppboenden, och att några anläggningar har stängt, medför att tillsynen
inte kan utföras enligt gällande tillsynsplan.
Beskrivning av ärendet
Det är nämndens uppgift att bevaka att verksamheten utförs på ett effektivt
och rättssäkert sätt och att verksamheten har tillräckliga resurser. Som
utgångspunkt för uppföljningen finns en verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen ska följas upp två gånger per år av nämnden, en gång i
samband med delårsbokslutet i augusti för första halvåret och en gång i
samband med bokslutet. Nämnden har bland annat att ta ställning till om
målen för verksamheten uppnås samt om verksamheten i övrigt flyter på
enligt plan. Nämnden ska även följa upp ekonomin.
En redogörelse av utfallet för mål, ekonomi och verksamhet samt förslag på
åtgärder finns i dokumentet delårsuppföljning som biläggs detta beslut.
Bilagor
Delårsbokslut för januari-augusti
Delges
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Inledning
Delårsuppföljning används främst för att följa upp och mäta verksamheten inom nämndens ansvarsområde samt kunna följa upp verksamhetsplanen samt de prioriterade aktiviteter som nämnden vill genomföra under året.
Delårsuppföljningen inleds med ett antal övergripande rubriker. Därefter följer beskrivningar
av planerad verksamhet inom avdelningens olika verksamhetsområden: bygg, miljö och hälsa,
livsmedel samt trafikfrågor.
Verksamhetens syfte
Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga syfte är att tillgodose behovet av miljö och samhällsbyggnadsarbete. Processen syftar till att skapa attraktiva områden i kommunen med
god service, ett attraktivt centrum och en hållbar landsbygd för medborgarna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Infrastrukturen, tillgängligheten gällande väl utbyggd kollektivtrafik, utbyggt gång- och cykelvägsnät spelar en allt viktigare roll både när det gäller näringslivets etableringar och människors val av bostadsort samt bidrar till attraktiviteten för en kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsidé är att vi skall erbjuda kommunens invånare, näringsliv och besökare en snabb, rättssäker och väl fungerande handläggning av ärenden som
nämnden ansvarar för.
Ekonomisk analys
Efter åtta månaders verksamhet prognoserar samhällsbyggnadsnämnden ett överskott. Detta beroende främst på vakanshållningar av tjänster. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat
med anledning bland annat av lösningen för chefstjänsten.
Utbrottet av pandemin Covid-19 påverkade Samhällsbyggnadsförvaltningen främst under årets
början och påverkar fortfarande. Enligt kommunens direktiv har personalen varit tvungen att
stanna hemma vid minsta symtom samt uppmanats att arbeta hemifrån även utan symtom om
detta har varit möjligt. Troligtvis föreligger troligtvis även en eftersläpning av tillsynsintäkter. Folkhälsomyndigheten har även tilldelat kommunerna uppdrag utföra Covid-19 tillsyn så kallad trängseltillsyn på olika serveringsställen vilket har tagit tid från övrig tillsyn. Detta för att förhindra
smittspridning. Detta har inneburit en ökad tillsyns- och arbetsmängd. Det råder även besöksförbud på äldreboenden och gruppboenden, och några anläggningar har stängt, vilket medför att planerad tillsyn inte kan utföras. Prognosen är att detta kommer att stabiliseras under hösten och förmodligen hamna på budgeterad nivå.
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Ekonomisk uppföljning januari - augusti per verksamhet.
VERKSAMHET

Årsbudget

Avvikelse mot budget

Prognos helår

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

2180, 6

2167,5

13,1

BYGG O SAMHÄLLSPLANERING

-287

-590

303

5

-103

108

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
ENERGI OCH KLIMAT
RÅDGIVNING

234,4

194

40,4

0

0

0

LIVSMEDELSTILLSYN

250,3

213,3

37

MILJÖSKYDDSVERKSAMHET

483,4

365,8

117,6

2866,7

2247,6

619,1

PLANHANDLÄGGARE

Totalt

Prognos
Prognosen visar på ett överskott på cirka 600 tkr vilket till största del handlar om ökade intäkter
och lägre kostnader till följd av pandemin, då exempelvis färre resor genomförts, sedan finns det
även inne en GIS-tjänst på deltid som inte är tillsatt vilket gör att kostnaderna för personal blir
lägre. Däremot så byter det mycket personal vilket gör att kostnaderna ökar, dels kan man stå med
dubbla lönekostnader vissa månader, men även kostnader för upplärning tillkommer såsom utbildningar. Det gör även att arbetsbelastning för både chef och övrig personal blir högre i perioder då
upplärning/rekrytering tar mycket tid i anspråk.
Åtgärder för en budget i balans vid årets slut
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet beräknas att drivas inom fastställd budgetram och därför
krävs inga konkreta åtgärder för att hålla budgeten i balans.
Ansvarsområde
• Bygglov och övriga tillstånd
• Samhällsplanering
• Adress och lägenhetsregistret, LINA
• Miljö- och hälsoskydd
• Livsmedel
• Energi och klimatrådgivning
• Trafik, Trafikdispenser, Trafikliggaren
• Bostadsanpassningsbidrag
• Parkeringstillstånd
Viktiga händelser
• Ny lagstiftning för översiktsplanering har trätt i kraft 1 april 2020. Syftet med lagstiftningen är
att hela översiktsplanen skall bli digital och det blir obligatorisk för alla kommuner i Sverige
senast 1 januari 2022. Lantmäteriet har fått i uppdrag av Regeringen att påbörja kompetenssatsningar för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i samtliga kommuner i Sverige.
• Samverkan med Pajala kommun har initierats där bland annat chefstjänsten delas och det har
pågått ett vissa erfarenhetsutbyte/samverkan inom bland annat livsmedel.
• Samarbete i Östra Norrbotten (Pajala, Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå kommuner) kring kartprogrammet GIS pågår. Ett underlag tas fram för hur kommunerna genom samverkan ska kunna erhålla en långsiktig, kvalitetssäker och effektiv försörjning av GIS-tjänster.
DELÅRSRAPPORT
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• Ett samarbete kring miljöhandläggning har initierats av Överkalix kommun och ska involvera
hela Östra Norrbotten (Pajala, Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå). Förslaget är att
kunna ha en extra resurs som kommunerna kan anlita vid behov.
• Uppföljning av enskilda avlopp har fortsatt men prioriterats ned vid personalomsättning.
• Folkhälsomyndigheten har även tilldelat kommunerna uppdrag utföra Covid-19 tillsyn på olika
serveringsställen vilket har tagit tid från övrig tillsyn. Nämnden har bland annat utfört tillsyn
och uppföljande kontroller på serveringsställen för att förhindra smittspridning. Detta har inneburit en ökad tillsyns- och arbetsmängd.

• Det råder även besöksförbud på äldreboenden och gruppboenden, och några anläggningar har
stängt, vilket medför att planerad tillsyn inte kan utföras.

Nyckeltal/verksamhetsmått
Under första halvåret 2021 har samhällsbyggnadsnämnden haft tre sammanträden respektive tre
beredningar vilket är samma antal som under åren 2018-2019. Ingen förändring har således skett i
antal möten.
År

Plan/byggärende i nämnden

Miljöärende i
nämnden

Trafikärende i
nämnden

Övriga
nämnden

2021

18

3

5

18

2020

16

0

3

2019

10

8

2018

7

7

Delegation
Bygg

Delegation
Miljö

Delegation
Trafik

Antal inkomna
plan/bygg
ärenden

Parkeringstillstånd

113

116

0

85

9

20

35

18

0

45

4

1

45

59

26

3

42

5

33

48

16

2

54

Samhällsbyggnadsförvaltningen
I maj 2020 trädde den nya lösningen med delad samhällsbyggnadschefen med Pajala kommun i
kraft. Tjänsten delas initialt med 40 % för Övertorneå och 60 % för Pajala men ändrades 2021 till
att delas på hälften.
I förvaltningen finns även två miljöinspektörer, en byggnadsinspektör/planhandläggare samt en
administrativ handläggare som arbetar med administration såsom diarieföring samt nämndarbete
men även prövning av parkeringstillstånd och har systemansvaret för EDP Vision.
Även bostadsanpassningsbidragsansökningar hanteras av nämnden men i dagsläget sker handläggningen av Haparanda kommun.
Förvaltningen är väldigt slimmad och det finns en sårbarhet då det kan uppkomma frånvaro, detta
är något som i dagsläget är väldigt aktuellt med anledning av Covid-19. Detta är något som förvaltningen måste ta i beaktande och utveckla fram strategier för att tillståndsprövningen främst måste
fungerar även vid längre frånvaro.
I dagsläget hanterar nämnden även trafikfrågor och trafikliggare samt adressättning. Under året
har trafikfrågor gällande avstängning av vägar samt hastighetssänkningar. Det finns dock ingen
kompetens eller resurs inom förvaltningen för dessa frågor.
DELÅRSRAPPORT
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Miljöinspektörernas verksamhetsområden och uppföljning av tillsynsplan
Livsmedel
Det finns 78 livsmedelsanläggningar registrerade hos kommunen, varav 15 är dricksvattenanläggningar. Några anläggningar har avregistrerats sedan årets början, då besök först planerats på 63 st
anläggningar för 2021, utom dricksvattenanläggningar. Tillsyn av 14 dricksvattenanläggningar är
planerad för 2022. De som har låg årlig kontrolltid kontrolleras endast vartannat eller var tredje år.
Hittills har 25 ordinarie kontroller utförts, vilket är 37 % av det totalt 63 antalet registrerade objekten. Det har med anledning av rådande pandemin och förändringar i miljöinspektörernas arbetsuppgifter, tidigare utförde endast en inspektör livsmedelskontrollerna, varit svårt att utföra tillsynen enligt gällande tillsynsplan. Viss tid har krävts för att introducera ny inspektör, då övervägande
kontroller utförts gemensamt. Introduktionen har gått bra och succesivt har den nya miljöinspektören kunnat utföra tillsyn själv. Gällande pandemins påverkan har förskolorna vidtagit försiktighetsåtgärder eftersom smittrisken av covid-19 viruset ökat i lägre åldrar, samt viss personalpåverkan i samband med vaccineringen och det har lett till att 6 av förskolorna som är registrerade för
livsmedelskontroll måste förläggas till hösten. Distanskontroll är fortfarande tillämpningsbart och
eventuella platsbesök görs föranmält. Kontrollskulden var vid årets början på 67 h och har minskat
till 23 h. Vid länsstyrelsens livsmedelsträff som arrangerades i februari 2021 diskuterades olika sätt
att utföra distanskontroll mer effektivt. Fortlöpande ser Samhällsbyggnadsförvaltningen över sina
rutiner, exempelvis hur frågor ställs via e-post och hur dokumentation bäst presenteras av verksamhetsutövarna, detta för att underlätta handläggning.
Utöver pandemins påverkan tar dricksvattentillsyn enstaka timmar i anspråk 2021, eftersom då
främst inkommande vattenanalyser granskas, 14 av vattenverken tillsynas endast vartannat år och
1 av dem tillsynas varje år. Det är få uppföljande kontroll som har krävts, utan endast små avvikelser har upptäckts i vissa verksamheter. Informations- och kontrollinsatser för att minska risker
med covid-19 smitta vid serveringar, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och smittskyddslagstiftning har utförts och inga avvikelser har behövt rapporteras till smittskyddsläkaren. Ett gym
har även kontrollerats i samband med hälsoskyddsinspektion.
Kompetensutveckling anses vara ett viktigt område, bland annat inom provtagning, då en miljöinspektör kommer att vara tjänstledig en längre period. För att kompensera kunskapsbortfallet har
inspektörerna kunnat genomföra diverse kurser och erhållit stöd från grannkommunernas inspektörer. En vikarierande inspektör har även anställts.
Prognosen för livsmedelsområdet ser ut att vara liknande som föregående år. Svårt att veta hur
pandemin utvecklas efter att vaccinationen är genomförda. Det har ibland upplevts som riskfyllt
för inspektörerna att utföra platsbesök under våren men efter vaccinationen är genomförd kommer
det troligt innebära att platsbesök åter blir normen inklusive gällande restriktioner f.a. minska
smittspridning. 39 stycken objekt återstår, vilket skulle betyda att cirkaa två kontroller per vecka
behöver utföras resten av året. Dock måste man räkna bort övrigt arbete, som uppföljande kontroll
och föreläggande, administration, kurser m.m. Därför kommer sannolikt några timmar att vara
kontrollskuld även år 2022.
Riskklass

Antal
objekt

Årlig kontrolltid

Ca antal planerade
besök/år
3-4

Utfall 2021
jan-aug
antal
3

Utfall 2021
Jan-aug
Timmar+”uppföljning”
12

3

1

12

4

1

5

7

10

3

0

0

48

11

5

25

6

6

28

10

6

24

7

41

93

37

10

40

8
Summa

27
83

45
236

14
79 (+26)

1
25

5
106
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Tabell: Antalet planerade kontroller för år 2021 är i augusti 63 objekt. Detta sedan 9 företag upphört och två har nyregistrerats. 20 anläggningar kan inte besökas för tillfället, på grund av pandemin. Fortlöpande ersätts dessa kontrollobjekt med de objekt som inte är planerade förrän 2021 eller så görs dokumentkontroll tills vidare. Den så kallade trängseltillsynen på serveringsställena
som under året tillkom har även tagit några timmar från den ursprungliga planen.
Händelsestyrd tillsyn

Timmar i VP
2021

Antal ärenden
delår

Antal timmar
delår

Andel delår

Livsmedel, extra offentlig kontroll

20

3

8

40 %

Livsmedel, registreringar,
ägarbyte av livsmedelsanläggningar

10

3

6

60 %

Summa

30

6

14

47 %

Antal ärenden
delår

Antal timmar
delår
10

Andel delår

230

130

57 %

14

14

100 %

289

154

53 %

Övrigt kontrollrelaterat administrativt arbete
Livsmedel, kontrollrelaterat arbete (sanktionsbeslut, överklaganden, åtalsanmälningar, övriga nämndärenden inom livsmedel)
Livsmedel, kontrollrelaterad administrativt arbete (riskklassning, fakturaunderlag, rapportering, ny revision m.m.)
Övrigt (beslut om fastställande av faroanalys
och undersökningsprogram)
Summa

Timmar i VP
2021
45

22 %

Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivaren har varit kontaktperson i Stratus-projektets solenergigrupp. Detta
har delvis inneburit att rådgivning kunnat ges för kommunens solelprojekt på Svarträvens skola.
Kommunen har hittat en samarbetspart för att installera solcellerna i augusti 2021.
Prognosen för Energi- och klimatrådgivningsområdet ser bra ut även om en del av den för det
första halvåret planerade aktiviteter inte har kunnat utföras på grund av Covid-19.
Pga hög kontrollskuld på livsmedel, miljö och hälsoskydd kommer energi och klimatrådgivning att
bortprioriteras för resten av 2021. Med anledning av en tjänstledighet har förvaltningen inte kompetens inom området vilket föranleder att verksamheten borde tas över en annan förvaltning.
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Miljö och hälsoskydd
Resursbehov och prioriteringar
I behovsutredningen 2020-2022 för miljökontoret i Övertorneå kommun har resursbehovet bedömts. Denna visar att miljökontorets tillgängliga resurser för tillsyn år 2021 uppgår till 960 timmar. Behovsutredningen visar att resursbehovet för att genomföra de uppgifter som myndigheten
måste genomföra enligt gällande lagstiftning är 2 560 timmar.
Miljöskydd
Under 2021 planerades tillsyn på 20 anläggningar med klass B och C med avseende på miljöskydd,
10 av dessa kunde genomföras under halva året. Bland dessa objekt finns exempelvis täkter, större
kommunala reningsverk och återvinningscentraler, sågverken, vindkraftverk , värmeverk, bensinstationer m fl. Utom årlig tillsyn planeras varannan års tillsyn över 17 objekt exempelvis U-anläggningar och kommunala vattenreningsverk. Av dessa har bara en tillsyn av 17 har gjorts vilket betyder att måluppfyllelsen inte är helt tillfredsställande, i synnerhet för den planerade tillsynen. Anledningarna är flera, bland annat byte av personal där en del av arbetstiden har gått åt för att introducera ny personal samt att det behövdes en hel del tid för att skriva rutiner, mallar och andra dokument. Dock ligger den planerade årliga tillsynen på 41 % och händelsestyrdtillsynen på 36 %.
Under halva året har fler ärenden inkommit när det gäller värmepumpar, enskilda avlopp och användning av avfallför anläggningsändamål. Samtliga köldmedieobjekt har fått sin tillsyn, vissa
ärenden resulterade i sanktionsavgifter, en högre tidsåtgång än beräknat i dessa fall.
Prognos och arbete andra halvåret
Arbetet med tillsynen har kommit igång enligt plan. Under halva året utfördes tillsyn värt 164 307
kronor. Ett få antal verksamhetsutövare har kommit med synpunkter angående avgifterna. En stor
del av tillsynen kunde endast utföras under barmarkssäsong. Det finns goda förhoppningar att tillsynsmålet ska kunna uppfyllas.
•

När det gäller tillsynen av B-objekten återstår ungefär 28 % av objekten.

•

Tillsyn av C-verksamheter är ett stort arbetsområde som kräver många timmar men prognosen
är att de flesta objekt kommer att hinna inspekteras som planerat.

•

Bara en tillsyn har genomförts på mindre avloppsanläggningar (U-anläggningar)

•

Tillsynen av lantbruk kommer att genomföras på tre återstående anläggningar under hösten.
Även en uppdatering av registret över aktuella anläggningar kommer att ske.

•

Samtliga köldmedierapporter har granskats och i förekommande fall har det även beslut om
sanktioner fattats.

•

När det gäller den händelsestyrda tillsynen för nya C-objekt, värmepumpar och enskilda avlopp
har arbetet fortlöpt enligt plan.

•

Åtta C-objekt har handlagts (anmälan om slamavvattningsanläggning, upplag av schaktmassor, användning av massor för anläggningsändamål).
Årets aktiviteter inom miljöskydd
Planerad tillsyn miljöskydd

Timmar i
VP 2021

Antal
ärenden
delår

Antal
timmar
delår

Andel
delår

Tillsyn B objekt (platsbesök, granskning av miljörapport)

75

5

54

72 %

Tillsyn C objekt

98

5

37

37 %

Tillsyn ovårdade fastigheter

50

0

0

0%

Tillsyn U anläggningar

27

1

3

11 %
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Tillsyn av drivsmedelhantering

6

2

6

100 %

Tillsyn av jordbruk

30

1

7

23 %

Köldmedier

15

15

15

100 %

Summa

301

29

122

41 %

Timmar i
VP 2021

Antal
ärenden
delår

Antal
timmar
delår

Andel
delår

Händelsestyrd tillsyn / Anmälningsärenden

Nya C Objekt

5

8

40

800 %

Värmepumpar

40

16

32

80 %

Enskilda avlopp

125

8

40

32 %

Avloppsinventering (uppföljning)

120

12

10 %

Renhållningsdispenser

0

5

10

500%

Förorenad mark (uppföljning)

90

0

0

0%

FTI –stationer

10

1

2

20 %

Klagomål

90

5

38

42 %

Summa

480

43

174

36 %

Övrigt miljöarbete

Timmar i VP
2021

Remissyttranden

200

Övriga ärenden, sanktionsavgifter

30

Summa

230

Antal ärenden
delår

Antal timmar delår

Andel
delår

100

50 %

4

40

75 %

4

140

61 %

Hälsoskydd
Verksamheter som kontrollerades under 2021 var badanläggningar, utbildningslokaler och idrottsanläggningar. Hälsoskyddsarbetet har lagts upp så att kontrollfrekvensen styrs utifrån verksamhetens risk för allmänheten. Verksamheter med hög risk får årliga besök som badanläggningar medan
verksamheter med låg risk får besök vartannat till var tredje år.
Förutom det planerade tillsynsarbetet hanterades diverse klagomål av hälsoskyddskaraktär, till exempel klagomål på bostadsmiljön, hundar som skäller, störningar av omgivningsbuller, med mera.
Vissa hälsokontroll kan enbart göras under barmarksäsongen, hit hör badbassängen som har kontrollerats under juli månad. Badanläggningarna har fått tillsyn enligt planeringen, resterande badanläggning kommer att kontrolleras under hösten.
Rökfria skolgårdar kommer att kontrolleras i samband med andra ärenden, exempelvis livsmedelskontroll i de fallen då detta är möjligt för att uppnå bättre effektivitet för både verksamheten och
myndigheten och spara tid.
Under årets första del har 6 hälsoskyddsobjekt kontrollerats. Anledningen till den låga andelen är
byte av personal/överlämning på förvaltningen samt att den största andelen inspektioner är planerade mellan augusti-december. En större andel av tillsynen är tänkt att infalla under hösten beroende på den extraordinarie situationen orsakad av Covid-19 samt prioritering av miljötillsynen
över hälsoskyddtillsynen under barmarksäsongen. Tillsyn av skolor/förskolor samt rökfria skolgårdar och andra rökfria miljöer kan även göras senare under året.
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Årets aktiviteter inom hälsoskydd
Planerad tillsyn hälsoskydd

Timmar i VP
2021

Antal ärenden
delår

Antal timmar delår

Andel
delår

Badanläggningar

9

3

9

100%

Utbildningslokaler (skolor, förskolor)

52

2

8

15 %

Skolor rökfri skolgård

40

0

0

0%

Fotvård (yrkesmässig hygienisk verksamhet)

3

0

0

0%

Frisörer, skönhetslokaler

4

0

0

0%

Camping

3

0

0

0%

Fastighetsägares egenkontroll

22

0

0

0%

Hotell

5

0

0

0%

Gym

0

1

3

300 %

Lokaler för vård o annat omhändertagande

25

0

0

0%

Rökfria miljöer

44

15

15

34 %

Summa

207

20

35

17 %

Antal ärenden
delår

Antal timmar delår

Händelsestyrda aktiviteter hälsoskydd

Timmar i VP
2021

Övrigt oplanerad (information, rådgivning)

15

Klagomål

75

Summa

90

Andel
delår

8

53 %

6

45

60 %

6

53

59 %

Kvalitetsarbete och administration
Kvalitetsarbete och administration är två stora poster för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Trots att
det är en liten förvaltning så är uppgifterna i mångt och mycket lika omfattande som för en större
förvaltning. Prioriteringar under 2021 har varit och är att fortsätta utvecklingen av ett effektivare
arbetssätt. Det finns ett stort arbete som behöver genomföras med att se över processer och rutiner
för att kunna effektivisera avdelningens arbete och komma närmare en ökad digitalisering.
Behovsprioriterad tillsyn
För övrig tillsyn, projekt och särskilda insatser såsom förorenade områden, arbete med dagvatten,
PCB, kemikalier i handeln med mera finns inga resurser. De här områdena prioriteras därför bort
från tillsynsplanen.
Sammanfattning
Behovsutredningen visar på ett underskott av resurser och skulle nödvändiga projekt inledas så blir
underskottet ännu större. I verksamhetsplanen för 2021 har en uppskattning av det totala behovet
av tillsyn för tillsynsområdet beräknats till cirka 2560 timmar per år och tillgängliga resurser för
tillsyn uppgår till 960 timmar per år.
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Byggnadsinspektören/planhandläggarens verksamhetsområde
Byggnadsinspektör/planhandläggarens verksamhetsplan inkluderar handläggning och tillsyn inom
plan- och bygglagens område (bygglovshandläggning) samt planhandläggning. Dessa verksamheter
till största delen händelsestyrd. Därtill tillkommer utvecklingsarbete, informationsinsatser och möten. Den totala arbetstiden sammanfattas i nedanstående tabeller. Tiden räknas ut med hjälp av en
schablon som räknar ut totaltid för ett ärende. Handläggningstiden för bygglovsärenden kan uppgå
till flera år då processen för bygglov fortsätter efter taget beslut i ärendet. Tekniskt samråd krävs
ibland innan startbesked kan utfärdas, arbetsplatsbesök, slutsamråd ska hållas och information ska
erhållas innan slutbesked kan utfärdas, därefter avslutas bygglovsärenden och arkiveras.
Byggnadsnämndens ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även planläggning. Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som
ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag
och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.
Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt
beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på
samma sätt i hela landet. Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd
och stöd. Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar och det blir odemokratiskt om den enskildes möjlighet att bygga inte grundas på lagar och bestämmelser utan på grannarnas goda vilja.
Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på
byggnadsnämndernas eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan.
Antal ärenden

Timmar/ ärenden

Totalt antal
h

Utfall

Utfall

Beräkningar bygglov

Antal

Tid

Nybyggnation en- och tvåbostadshus

1

20

20

3

60

Fritidshus

2

20

40

8

160

Tillbyggnader

5

15

75

10

150

Komplementbyggnader & garage

8

10

120

29

290

Transformatorstation / pumpstation

5

7

35

6

42

Bygglov övrigt (skyltar, plank mm)

5

3

15

2

6

Hotell, camping

2

20

40

5

100

Industrier, kontor, butiker osv

6

20

120

2

40

Ändrad användning

4

20

80

4

40

Summa

38

545

69

888

Antal ärenden

Timmar/ ärende

Totalt antal h

Utfall
antal

Utfall
tid

Tekniskt samråd, Arbetsplatsbesök, Slutsamråd

19

8

152

18

144

Summa

19

152

18

144

Möten

Antal ärenden

Timmar/ ärende

Totalt antal h

Anmälningar

Utfall

Utfall

antal

tid

Komplementbyggnader upp till 25 kvm

9

6

54

9

54

Tillbyggnader upp till 15 kvm

-

6

-

2

12

Eldstad & Rökkanal/ventilation

6

2

12

7

14

Summa

15

66

18

80
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Övriga lov

Antal ärenden

Timmar/ ärenden

Totalt antal h

Utfall
antal

Utfall
tid

Förhandsbesked

2

9

18

1

9

Strandskyddsdispenser

8

14

112

7

98

Rivningslov

9

6

54

5

30

Marklov

2

6

12

2

12

Summa

19

196

15

149

Utfall

Utfall

antal

tid

5

50

Antal ärenden
Tillsyn
Inkomna anmälningar/tillsyn

5

Timmar/ ärenden

Totalt antal h

10

50

Enkelt avhjälpta hinder

-

OVK (ventilation, 8 h i snitt, mer om ej godkända)

30

8

240

-

Hissregister (ej BAB) m.m. tillsyn

10

2

20

-

Övrig planerad tillsyn

2

14

28

2

28

Övrigt, oplanerat (tex klagomål)

8

16

144

4

64

3

30

14

172

Utfall

Utfall

antal

tid

2

280

2

280

Följa upp tillsynsärenden osv.

10

Summa

600
Antal ärenden

Detaljplaner
Detaljplaner

2

Summa

2
Antal ärenden

Adress och Lägenhetsregister
Bevaka fastighetsförrättningar, åtgärda brister

98

Summa

98

Timmar/ ärenden

Totalt antal h

140

240

Timmar/ ärenden

Totalt antal h

2

Antal ärenden
Övrigt för samhällsbyggnadsförvaltningen

Utfall

Utfall

antal

tid

196

98

196

196

98

196

Timmar/ ärenden

Förfrågningar, rådgivning, information mm

Totalt antal
h

Utfall

Utfall

antal

tid

120

Övrig administration (webb, planering, blanketter, systemadmin mm
Summa
Totalt

1 240
Enligt VP

Utfall antal timmar, januari-augusti

Bygglov

888

Möten, tekniska samråd, bygglov

144

Anmälningar, ej bygglovspliktiga åtgärder

80

Övriga lov

149

Tillsyn

172

Detaljplanering

280

Adress och Lägenhetsregister

196

Övrigt för samhällsbyggnadsförvaltningen

541

Summa totalt

3 663

1240

2450

Snittid för handläggningen varierar beroende på avstånd (restid) och om det är planenligt, avvikelser eller utanför plan.
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Ovanstående modell visar ärenden inom samhällsbyggnadsnämndens områden på bygg- och plansidan. En handläggare på heltid, har ca 1600 arbetstimmar.
Vid dagens bemanning finns inte resurser för att klara av den numera lagstadgade tillsynen, OVK,
hissar och enkelt avhjälpta hinder. Det är endast vid anmälningar av olovligt byggande som tillsyn
görs. Tillsyn är således nedprioriterat. Effekten blir att likabehandling och rättssäkerheten sätts på
spel när vissa kommer undan med olovliga och felaktiga byggen.
Primärkartans kvalitet är viktig i de beslutsunderlag som enheten också tar fram som en del i samhällsbyggnadsprocessen. Det kan till exempel vara nybyggnadskartor till bygglov eller grundkartor
för detaljplaner. Inga mätningsarbeten tex inmätning av nya byggnader eller ajourhållning av primärkartan görs i dag, samt att uppdateringen i databasen LINA är svårt att hinna med. Effekten
blir att kartmaterialet är mycket undermåligt och att rättssäkerheten sätts på spel när byggnader
kan hamna fel.
Enligt exempel ovan framgår att befintliga resurser inte klarar av det beräknade arbetsbehovet, då
det blir 3 663 timmar/handläggare. Ska egeninitierad tillsyn överhuvudtaget komma till stånd
måste ytterligare resurser tillkomma.
Prioriteringar
För att klara av den lagstadgade verksamheten behöver det tillföras ytterligare en tjänst på byggsidan. Utan denna resurs kommer endast inkommande anmälningar (klagomål) att kunna hanteras samt att man får prioritera bort vissa arbetsuppgifter.
Uppdrag som har prioriterats ner under 2021 är:
1.
2.
3.
4.

Planerad tillsyn, ovårdad tomt mm
Planerad tillsyn, olovligt byggande
OVK, ventilationskontroll
Enkelt avhjälpta hinder
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sammanträdesdatum

Sbn § 54
Förslag till verksamhetsplan 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av
Verksamhetsplanen för 2022 och beslutar att godkänna förslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare
med en treårig verksamhetsplan, alternativt ettårig, och tillika tillsynsplan
som ska tas upp för beslut under 2022.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen har upprättat ett förslag till Verksamhetsplan
2022. Förslaget har skickats till ledamöterna före sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förslag till Verksamhetsplan 2022
Delges
Kommunstyrelsen

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsplan och nulägesanalys
2022
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4.1

5

Prioriterade utvecklingsområden .................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ekonomi ...................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
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Budgetförslag ................................................................................................................................. 8
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2

Inledning
Verksamhetsplanen är ett instrument för att kunna styra, följa upp och mäta verksamheten inom en
nämndens ansvarsområde. I verksamhetsplanen beskrivs de prioriterade aktiviteter som nämnden vill
genomföra för att nå sina mål.
Verksamhetsplanen är som regel ettårig, men undantag kan förekomma för uppgifter som löper under
längre tid. Verksamhetsplanen inleds med ett antal övergripande rubriker. Därefter följer beskrivningar
av planerad verksamhet inom avdelningens olika verksamhetsområden: bygg, miljö och hälsa, livsmedel
och trafik.

3

Verksamheten
Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga syfte är att tillgodose behovet av miljö- och
samhällsbyggnadsarbete. Processen syftar till att skapa attraktiva områden i kommunen med god
service, ett attraktivt centrum och en hållbar landsbygd för medborgarna. Med de naturliga
förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Infrastrukturen, tillgängligheten gällande väl utbyggd kollektivtrafik, utbyggt gång- och cykelvägsnät
spelar en allt viktigare roll både när det gäller näringslivets etableringar och människors val av
bostadsort samt bidrar till attraktiviteten för en kommun. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsidé
är att vi skall erbjuda kommunens invånare, näringsliv och besökare en snabb, rättssäker och väl
fungerande handläggning av ärenden som nämnden ansvarar för.
Samhällsbyggnadsnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. Nämndens beredningsgrupp består av
ordförande, vice ordförande, en alternerande ledamot enligt rullande schema samt tjänstemän.
Stadsarkitekt kontaktas vid behov.
Förvaltningen leds av en Samhällsbyggnadschef på 50 % som till sin hjälp har två miljöinspektörer, en
byggnadsinspektör/planhandläggare samt en administrativ handläggare.

Medarbetare
Tabell 1. Medarbetare
Enhet/Funktion

Budget
2021

Miljö, hälsoskydd och livsmedel

Män (%)

Kvinnor
(%)

1.0

1.0

Budgetförslag
2022

Män
(%)

Kvinnor
(%)

1.0

1.0

Bygglov och planering

1.0

1.0

Administration

1.0

1.0

Chef

0.5

1.0

Summa

1.0

3.5

1.0

4.0

Tabell 2. Framtida rekryteringsbehov
Befattning

2022

Chef, en utökning till 100 %

0.5

GIS kombinerat med bygglov/plan, organisatorisk tillhörighet kan
med fördel vara på staben.

1.0

Summa

1.5

2023

2024

Samhällsbyggnadsnämnden har under en längre tid haft bristande personella resurser. Att ha få
personer innebär att förvaltningen är sårbar och servicegraden för medborgare sjunker vid frånvaro.
Lagkrav medför att det finns ett behov av resurser för digitalisering samt att kunna administrera och
utveckla kartsystemet Geosecma. Det finns även ett behov av handledning och handläggning, vilket en
chefstjänst på heltid skulle kunna bidra till. För att kunna driva översiktsplaneringen framåt krävs en
heltidstjänst på plansidan vilket skulle påverka Samhällsbyggnadsförvaltningen positivt.
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Kommande förändringar i lagstiftning
Förändringar i lagar, förordningar, rekommendationer samt övriga organisatoriska förändringar som
kan inverka på nämndens budgetbehov kommande år.
Ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs träder ikraft i januari 2022. Syftet med
klimatdeklaration av byggnader är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. samt öka
kunskapen om byggnaders klimatpåverkan vid nybyggnad. Byggherren ansvarar för att registrera en
klimatdeklaration innan kommunen ger slutbesked (ändring i PBL). Byggnadsnämnden har möjlighet
att ge interimistiskt slutbesked möjligt om klimatdeklaration saknas.
Alla nya detaljplaner ska ha digital information från år 2022. I plan- och byggförordningen har
regeringen bestämt att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan
tillgängliggöras och behandlas digitalt. Detta gäller alla detaljplaner och planbeskrivningar som påbörjas
efter den 31 december 2021.
Det beslutas också om en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen där obligatorisk
efterhandsdebitering införs. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter
genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en
tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar
till att kontrollen upplevs som mer likvärdig. Samma ändring görs också för kontrollen av animaliska
biprodukter på livsmedelsanläggningar så att kontrollmyndigheterna kan använda samma
debiteringssystem för samma anläggning. Efterhandsdebitering blir obligatorisk tidigast från år 2022.
För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut och ställa om sin verksamhet kommer det
att vara möjligt att tillämpa nuvarande bestämmelser om årlig avgift till och med december 2023.
Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge ses över, vilket kan innebära att LIS-planen måste
omarbetas.
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Målstyrning
Anvisning
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Aktiviteter och mått/indikatorer
Bilaga. Samhällsbyggnadsnämndens mål för 2022
Övergripande mål

Prioriterade
utvecklingsområd
en

Aktiviteter

Mått

Övertorneå ska med Ökad digitalisering
jämställdhet i fokus,
arbeta för att
tillgodose
medborgarnas behov
utan att äventyra
kommande
generationers
möjligheter att
tillgodose sina.
Kommunfullmäktige

Möjlighet att delta digitalt vid
samrådsmöten och övriga
informationsträffar.

Övertorneå kommun
ska verka för ökad
tillväxt inom privat
och offentligt
näringsliv.
Kommunfullmäktige

Digitalisera ärendehanteringen Utveckla EDP med eoch utveckla EDP
postfunktion, mallar,
automatisera Poit,
digitala stämpeln.

Förbättra och
effektivisera
ärendehanteringen för
effektivare service och
snabbare beslutsgång.

Måluppfyllelse
Delår

Kommentar

Enkät vid deltagande.

Ta fram en
Öka tillgängligheten och kompetensutvecklingsplan för
minska sårbarheten.
såväl miljö som byggsidan för
att minska sårbarheten.
Förbättra informationen
till allmänheten och
näringslivet.

Informationsinsatser på
Ta fram
hemsida och lokal mediekanal. informationsbroschyrer
om vad man ska tänka
på vid installation av
värmepumpar och
enskilda avlopp.
Minst en
informationsinsats från
bygg och en från miljö.

Övertorneå kommun
ska profilera sig som
en framgångsrik
utbildningsort.
Kommunfullmäktige

Synliggöra
Utreda möjlighet att ta emot
verksamheten, kan ses högskolepraktikanter/feriesom ett led i arbetet med arbetare
kompetensförsörjning

Övertorneå kommun
ska stimulera och
verka för tillkomsten
av attraktiva
boendeformer för
alla.
Kommunfullmäktige

Minskad tillförsel av
näringsämnen som kan
orsaka övergödning i
sjöar och vattendrag.

Färdigställa avloppspolicyn.
Göra ett utskick till
fastighetsägare som inte haft
godkända avlopp med
information och en uppmaning
om åtgärd.
Tillgänglighet under
bygglovsskedet.

Alltid ha med
tillgänglighetsfrågor på
tekniska samråd
alternativ i kontrollplanen.
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Budget 2022
Budgetramen 2022 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är 2 830 tkr.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet beräknas drivas inom fastställd budgetram även 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden har bristande personella resurser och det finns ett behov av resurser för
digitalisering samt att kunna administrera och utveckla kartsystemet Geosecma. Det finns även ett
behov av handledning och handläggning, vilket en chefstjänst på heltid skulle kunna bidra till.

Budgetförutsättningar
Tilldelad budgetram för 2022 är 2 830 tkr för Samhällsbyggnadsnämnden. Nämndens verksamhet, som
den bedrivs i dagsläget, beräknas rymmas inom fastställd budgetram och därför krävs inga konkreta
åtgärder för att hålla budgeten i balans.
Det finns ett behov av ökade resurser inom digitalisering samt att ha en närvarande chef som även kan
handlägga och ge stöd i handläggningen. Att kunna tillgodose detta krävs en ökad budgetram för 2022.

Investeringsbehov
För att på ett säkert sätt kunna ta emot kunder/besökare behöver kontoren utrustas med besöksmöbler
och monitorer för att ha möjlighet att visa handlingar och ändå hålla avstånd. Detta är åtgärder som
krävs för att minska smittspridning och samtidigt minska risker för hot och våld. Det är en hög
frekvens av spontanbesökare. Arkivet behöver uppdateras med arkivskåp/hyllor för att kunna ha alla
akter samlat på ett ställe. Det finns krav på hur allmänna handlingar ska förvaras för att få kvalitet,
sökbarhet, användbarhet en effektivare arkiv- och dokumenthantering. Hanteringen av informationen,
de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras. Dessa åtgärder kommer att öka
kapaciteten på förvaltningen eftersom det kommer att frigöras tid.
Digitalisering av planer är ett kommande lagkrav och för att kunna genomföra detta krävs Geosecma
modulen för fysisk planering. I dagsläget finns inga personella resurser att göra detaljplaner eller
översiktsplaner. Övertorneå kommun har fattat beslut om en revidering av Översiktsplanen samt det
finns ett kommande lagkrav att omarbeta LIS-planen. Detta kommer att kräva både ny programvara
samt ökade personelle resurser. Att investera i programvara kan dock minska kostnader för
konsulttjänster.
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Verksamhet
07000
07200
07250
07700
81010
81100
82100
Totalsumma

Kodtext Verksamhet
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR
BYGG O SAMHÄLLSPLANERING
PLANHANDLÄGGARE
ENERGIRÅDGIVNING
SAMHÄLLSBYGGNADS
LIVSMEDELSTILLSYN
MILJÖSKYDDSVERKSAMHET

Årsbudget 2022
2238,4
-312
5
-2
210,2
385,8
373,9
2899,3

Årsbudget 2021
2180,6
-287
5
0
234,4
250,3
483,4
2866,7

Årsbudget 2020
2064,7
-293
130,5
0
263,4
273,9
440,3
2879,8

Redovisning 2020
1981,3
-436,3
10,8
0
229
35,4
288,9
2109,1
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sbn § 55
Information om resultat från den årliga enkäten från Svenskt
Näringsliv
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna punkten efter information.
Beskrivning av ärendet
Företagarna har i den årliga enkäten från Svenskt Näringsliv gett
myndighetsutövningen i Övertorneå något sämre omdöme än tidigare år.
Företagarna upplever att de får råd och vägledning i något lägre
utsträckning. Företagarna har även gett ett lägre betyg vad gäller
kommunens handläggningstid. Övertorneå kommun har dock tidigare år
legat väldigt högt i betyg och detta är en marginell minskning.
Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att påbörja mer systematiskt
med verksamhetsutveckling och ett av målen har varit att öka
informationen samt dialogen till medborgarna och då även företagarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sammanträdesdatum

Sbn § 56
Uppföljning av planen för intern kontroll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delårsuppföljningen av
internkontrollplanen och kan konstatera att flertalet av kontrollerna ska
redovisas i samband med helårsbokslutet. Kontrollernas som genomförts
visar på att inga brister har upptäckts.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Beskrivning av ärendena
Nämnden ska se till att kontrollen är tillräcklig inom nämndens
ansvarsområde. Den interna kontrollen är en del av ekonomi- och
verksamhetsstyrningen och syftar till att säkerställa att nämndens
verksamhet drivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och
andra beslut och inom den lagstiftning som sätter ramarna för
myndighetens arbete.
Planen ska omfatta de risker och specifika kontrollåtgärder som politisk
nivå prioriterar för det aktuella året.
De övergripande målen är att nämnden med rimlig säkerhet ska se till att
följande uppnås:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell finansiering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av planen för intern kontroll

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Intern kontrollplan 2021-2023
samt rutin för internkontroll
för Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställt 2020-12-10 SBN, § xx

Sida 1

Vad är intern kontroll?

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl
de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet
och ekonomi. Arbetet med internkontroll tar sitt ursprung i kommunallagen och utgör en
central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom
kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som
syftar till att:

Mål för internkontroll

En ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet

Vilket innebär att ha kontroll över
ekonomi, prestationer och kvalitet samt
att säkerställa att fattade beslut
verkställs och följs upp i förhållande till
fastställd verksamhetsidé och mål.

En tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten

Vilket innebär att nämnden samt
verksamhetsansvariga ska ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver
ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av verksamhetens
prestationer avseende kvantitet och
kvalitet samt övrig relevant information
om verksamheten och dess
resursanvändning.

Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Vilket innebär att vi följer lagstiftning
för vårt område såväl som regelverk
och ingångna avtal med olika parter.

Rutin och regler för internkontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar
anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband
med bokslut/årsredovisning.
Förvaltningsansvarige ansvarar för att konkreta regler och anvisningar finns, att upprätthålla en
god intern kontroll, att informera övriga om internkontrollens innebörd, samt att verka för att
de anställda arbetar mot uppställda mål och arbetsmetoder – då detta bidrar till en god intern
kontroll.

Sida 2

Intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2021-2023
Område

Kontroll

Ansvarig

Kontroll av att avgifter
faktureras enligt taxan

Stickprov. Tre
beslut av
respektive
handläggare
kontrolleras.
Stickprov. Tre
beslut av
respektive
handläggare
kontrolleras.
Stickprov. Tre
beslut av
respektive
handläggare
kontrolleras.

Handläggare
kontrollerar
varandras
beslut

Antagna
tjänstegaranti

Handläggare

Kontroll av att
besluten är korrekta
och att rätt lagstöd
anges
Kontroll av att
ärenden och inkomna
handlingar är korrekt
diarieförda
Handläggningstider

Kontroll av
nämndsärenden som
rör remitteringar,
bordläggning och
överklagningar
Kontroll av rutiner
och att hemsidan har
korrekt information.
Redovisning
långdragna bygg-och
miljönämnden

Frekve
ns/
år
2

Rapport
era till

Utfall delårsuppföljning

Nämnd

Handläggare
kontrollerar
varandras
beslut

2

Nämnd

Handläggare
kontrollerar
varandras
beslut

2

Nämnd

Miljöinspektörerna har
kontrollerat varandras beslut.
Byggsidan har kontrollerat
besluten.
Inga anmärkningar.
Miljöinspektörerna har
kontrollerat varandras beslut.
Byggsidan har kontrollerat
besluten.
Inga anmärkningar
Miljöinspektörerna har
kontrollerat diarieföring och inga
anmärkningar.

2

Nämnd

Samtliga bygglovsärenden är
korrekt diarieförda.
Har övervägande varit rimliga
handläggningstider på
livsmedelsregistreringar.
Samtliga bygglov/anmälningar
har klarat handläggningstiden.
Redovisas vid varje
nämndssammanträde.

Ärenden följs
upp och
återrapporteras
till nämnd

Nämndssekreterare

2

Nämnd

Respektive
handläggare
kontrollerar sitt
område.
Respektive
handläggare
redovisar sitt
område.

Samtliga
handläggare

1

Nämnd

Miljö har haft genomgång av
hemsidan.

Samtliga
handläggare

1

Nämnd

Information sker löpande dock
inget protokollfört.

Sida 3

Utfall bokslut

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sammanträdesdatum

Sbn § 57
Prioriterade utvecklingsmål samt aktiviteter för
Samhällsbyggnadsnämnden år 2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delårsuppföljningen gällande
måluppfyllelsen över prioriterade utvecklingsmål samt aktiviteter för 2021
och kan konstatera att målen till viss del är uppfyllda men att pandemin
samt personella resursbrister har påverkat måluppfyllelsen.
Redogörelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska årligen revidera alternativt se över
prioriterade utvecklingsmål samt aktiviteter för kommande år utifrån av
Kommunfullmäktige i Övertorneå kommun antagna övergripande mål.
Bilaga
Mål 2021
Delges
Kommunstyrelsen

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga. Samhällsbyggnadsnämndens mål för 2021
Övergripande mål

Övertorneå kommun
ska arbeta för ett
tillgängligt och
inkluderande kulturoch fritidsutbud.
Kommunfullmäktige

Prioriterade
utvecklingsområd
en
Öka tillgängligheten i
publika lokaler

Aktiviteter

Mått

Måluppfyllelse
Delår

Inventera EAH i kommunens
publika lokaler

Inventera 4 st lokaler/år. Har inte kunnat prioriteras pga
ökad ärendemängd

Övertorneå ska med Ökad digitalisering
jämställdhet i fokus,
arbeta för att
tillgodose
medborgarnas behov
utan att äventyra
kommande
generationers
möjligheter att
tillgodose sina.
Kommunfullmäktige

Möjlighet att delta digitalt vid
samrådsmöten och övriga
informationsträffar.

Enkät vid deltagande.

Inga samrådsmöten har
genomförts med anledning av
Corona/Covid-19.

Övertorneå kommun
ska verka för ökad
tillväxt inom privat
och offentligt
näringsliv.
Kommunfullmäktige

Digitalisera ärendehanteringen Utveckla EDP med eoch utveckla EDP
postfunktion, mallar,
automatisera Poit,
digitala stämpeln.

Har inte kunnat prioriteras pga
ökad ärendemängd.

Förbättra och
effektivisera
ärendehanteringen för
effektivare service och
snabbare beslutsgång.

Ta fram en
Öka tillgängligheten och kompetensutvecklingsplan för
minska sårbarheten.
såväl miljö som byggsidan för
att minska sårbarheten.
Förbättra informationen
till allmänheten och
näringslivet.

Informationsinsatser på
Ta fram
hemsida och lokal mediekanal. informationsbroschyrer
om vad man ska tänka
på vid installation av
värmepumpar och
enskilda avlopp.
Minst en
informationsinsats från
bygg och en från miljö.

Har inte kunnat prioriteras pga
ökad ärendemängd.

Klart.

Övertorneå kommun
ska profilera sig som
en framgångsrik
utbildningsort.
Kommunfullmäktige

Synliggöra
Utreda möjlighet att ta emot
verksamheten, kan ses högskolepraktikanter/feriesom ett led i arbetet med arbetare
kompetensförsörjning

Feriearbetare har scannat in
handlingar under sommaren.

Övertorneå kommun
ska stimulera och
verka för tillkomsten
av attraktiva
boendeformer för
alla.
Kommunfullmäktige

Minskad tillförsel av
näringsämnen som kan
orsaka övergödning i
sjöar och vattendrag.

Avloppspolicyn troligt klar till
decembernämnden. I stort har
1-2 enskilda avlopp ändrats
och därtill ca 4 nya enskilda
avlopp handlagts.

Färdigställa avloppspolicyn.
Göra ett utskick till
fastighetsägare som inte haft
godkända avlopp med
information och en uppmaning
om åtgärd.
Tillgänglighet under
bygglovsskedet.

Alltid ha med
tillgänglighetsfrågor på
tekniska samråd
alternativ i kontrollplanen.

Sker löpande.

Kommentar

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sammanträdesdatum

Sbn § 58
Prioriterade utvecklingsmål samt aktiviteter för
Samhällsbyggnadsnämnden år 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till prioriterade
utvecklingsmål samt aktiviteter för kommande år enligt bilaga.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att prioriterade utvecklingsmål
samt aktiviteter ska utvärderas två gånger årligen i samband vid
delårsuppföljning samt vid bokslut.
Redogörelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska årligen revidera alternativt se över
prioriterade utvecklingsmål samt aktiviteter för kommande år utifrån av
Kommunfullmäktige i Övertorneå kommun antagna övergripande mål.
Bilaga
Mål 2022
Delges
Kommunstyrelsen

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga. Samhällsbyggnadsnämndens mål för 2022
Övergripande mål

Prioriterade
utvecklingsområd
en

Aktiviteter

Mått

Övertorneå ska med Ökad digitalisering
jämställdhet i fokus,
arbeta för att
tillgodose
medborgarnas behov
utan att äventyra
kommande
generationers
möjligheter att
tillgodose sina.
Kommunfullmäktige

Möjlighet att delta digitalt vid
samrådsmöten och övriga
informationsträffar.

Övertorneå kommun
ska verka för ökad
tillväxt inom privat
och offentligt
näringsliv.
Kommunfullmäktige

Digitalisera ärendehanteringen Utveckla EDP med eoch utveckla EDP
postfunktion, mallar,
automatisera Poit,
digitala stämpeln.

Förbättra och
effektivisera
ärendehanteringen för
effektivare service och
snabbare beslutsgång.

Enkät vid deltagande.

Ta fram en
Öka tillgängligheten och kompetensutvecklingsplan för
minska sårbarheten.
såväl miljö som byggsidan för
att minska sårbarheten.
Förbättra informationen
till allmänheten och
näringslivet.

Informationsinsatser på
Ta fram
hemsida och lokal mediekanal. informationsbroschyrer
om vad man ska tänka
på vid installation av
värmepumpar och
enskilda avlopp.
Minst en
informationsinsats från
bygg och en från miljö.

Övertorneå kommun
ska profilera sig som
en framgångsrik
utbildningsort.
Kommunfullmäktige

Synliggöra
Utreda möjlighet att ta emot
verksamheten, kan ses högskolepraktikanter/feriesom ett led i arbetet med arbetare
kompetensförsörjning

Övertorneå kommun
ska stimulera och
verka för tillkomsten
av attraktiva
boendeformer för
alla.
Kommunfullmäktige

Minskad tillförsel av
näringsämnen som kan
orsaka övergödning i
sjöar och vattendrag.

Färdigställa avloppspolicyn.
Göra ett utskick till
fastighetsägare som inte haft
godkända avlopp med
information och en uppmaning
om åtgärd.
Tillgänglighet under
bygglovsskedet.

Alltid ha med
tillgänglighetsfrågor på
tekniska samråd
alternativ i kontrollplanen.

Måluppfyllelse
Delår

Kommentar

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sbn § 59
Återrapportering av delegationsbeslut
Beslut
Återrapporteringen godkänns.
1. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om att avslå ansökan
om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall på följande
fastighet.
-

(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.155)

2. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat avseende anmälan om
installation av värmepump på följande fastigheter.
-

(fastighet) (bergvärme) – (namn) (obj 3276)
(fastighet) (ytjordvärme) – (namn) (obj 3280)
(fastighet) (ytjordvärme) – (namn) (obj 3284)
(fastighet) (ytjordvärme) – (namn) (obj 3282)
(fastighet) (bergvärme) – (namn) (obj 3285)
(fastighet) (bergvärme) – (namn) (obj 3286)

3. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om tillstånd för
inrättande av avloppsanläggning på följande fastigheter.
-

(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.140)
(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.183)
(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.231)
(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.191)
(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.249)

4. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat avseende anmälan om
återvinning av avfall för anläggningsändamål på följande fastigheter.
-

(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.177)
(fastigheter) – (namn) (Dnr 2021.234)
(fastigheter) – (namn) (Dnr 2021.236)
(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.240)
(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.248)

5. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om uppläggning av
överskottsmassor på följande fastigheter.
-

(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.241)
(fastighet) – (namn) (Dnr 2021.254)
Forts.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sbn § 59 forts.
6. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om avgift för tillsyn till
följande verksamhetsutövare.
-

(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.169)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.200)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.207)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.136)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.215)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.219)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.223)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.228)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.225)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.224)

7. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat att förelägga om
förbud att använda avloppsanordning på följande fastighet.
-

(fastighet) – (namn), (namn), (namn), (namn) samt (namn). (Dnr
2021.172)

8. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om att avskriva
följande ärende gällande anmälan om olägenhet.
-

(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2020.119)

9. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om avregistrering av
livsmedelsanläggning på följande fastigheter.
-

(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.201)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.211)
(fastighet) – (verksamhetsutövare)(Dnr 2021.261)
(fastighet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2021.260)

10. Byggnadsinspektören har beviljat startbesked till:
Justerades sign

(namn), för ändrad användning för del av byggnad samt
fasadändring på fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.55)
(namn), för nybyggnad av fritidshus på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.66)
(namn), för nybyggnad av fritidshus på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.139)
(namn), för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2021.35)
(namn), för installation av eldstad och rökkanal på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.185)
(namn), för installation av eldstad och rökkanal på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.202)
Forts.
Utdragsbestyrkande
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-

(namn), för installation av eldstad och rökkanal på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.238)
(namn), för installation av eldstad på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.214)
(namn), för rivning av del av bostadshus på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2021.250)
(namn), för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021 247)
(namn), för nybyggnad av utebastu på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.277)
(namn), för ombyggnad av del av lokaler i sim- och sporthallen i
(by) på fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.75)

11. Byggnadsinspektören har beviljat marklov till:
-

(namn), för utfyllnad av markområde för industriändamål och
tillfälligt upplag för grus på fastigheterna (fastigheter) (Dnr
2021.242)

12. Byggnadsinspektören har beviljat bygglov till:
-

(namn), för nybyggnad av bastubyggnad med relax på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.189)

13. Byggnadsinspektören har beviljat bygglov samt startbesked till:
-

Justerades sign

(namn), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet) (Dnr 2021.180)
(namn), för tillbyggnad av carport vid befintlig uthusbyggnad på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.190)
(namn), för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.184)
(namn), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.166)
(namn), för nybyggnad av förråd på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.34)
(namn), för ombyggnad av lokaler och fasadändring med ny entré
på fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.178)
(namn), för tillbyggnad av garage på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.148)
(namn), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.165)
(namn), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.163)
(namn), för nybyggnad av garage på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.192)
Forts.
Utdragsbestyrkande
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-

(namn), för nybyggnad av garage på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.203)
(namn), för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.187)
(namn), för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2021.137)

14. Byggnadsinspektören har beviljat rivningslov till:
-

(namn), för rivning av uthusbyggnad på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2021.34)
(namn), för rivning av enbostadhus på fastigheten (fastigheten).
(Dnr 2021.252)

15. Byggnadsinspektören har beviljat slutbesked till:
-

(namn), för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.107)
(namn), för nybyggnad av fritidshus, garage, vedbod och uthus på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.6)
(namn), för tillbyggnad av affärshus på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.33)
(namn), för rivning av skolbyggnad på fastigheten (fastighet). (Dnr
2019.214)
(namn), för ombyggnad och ändrad användning av lokaler till
lägenhet på fastigheten (fastighet). (Dnr 2020.267)
(namn), för installation av eldstad och rökkanal på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.202)

16. Byggnadsinspektören har beviljat strandskyddsdispens till:
-

(namn), för nybyggnad av bastu på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.149)
(namn), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.181)
(namn), för nybyggnad av fritidshus som ersätter befintligt
fritidshus på fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.204)

17. Den administrativa handläggaren har beslutat om avslag på ansökan
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade till:
-

(namn) (Dnr 2021.145)

18. Den administrativa handläggaren har beviljat parkeringstillstånd för
rörelsehindrade till:
Justerades sign

(namn) (Dnr 2021.144)
Utdragsbestyrkande

Forts.
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-

(namn) (Dnr 2021.194)
(namn) (Dnr 2021.195)
(namn) (Dnr 2021.226)
(namn) (Dnr 2021.230)
(namn) (Dnr 2021.264)
(namn) (Dnr 2021.265)

19. Den administrativa handläggaren har beslutat att överklagan av avslag
på ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade för följande
person, har inkommit i rätt tid och överklagan har översänts till
Länsstyrelsen i Norrbottens län.
-

Justerades sign

(namn) (Dnr 2021.145)

Utdragsbestyrkande

BAB Rapport 1.5

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beviljade åtgärder redovisas
Beslut under perioden:
Från: 2021-01-01
Till: 2021-08-17
Ärendenummer
19-044
Spisvakt
19-046
Ledstång, trappräcke
20-015
Tröskel, borttagning
Breddning av dörr
20-020
Uppsättande av stödhandtag
Tröskel, borttagning
20-022
Ramp, max 0,5 m (t ex durkplåt)
Tröskel, borttagning
20-023
Tröskel, borttagning
20-024
Tröskel, borttagning
20-033
Hygienrum, utökning av befintligt
20-035
Tröskel, borttagning
20-036
Ramp, längre än 0,5 m
Hygienrum, nytt i befintlig byggnadsdel
21-001
21-002
Ramp, längre än 0,5 m
21-006
Breddning av dörr
Breddning av dörr
21-008
Ramp, längre än 0,5 m
21-010
Duschkabin, tidigare fristående badkar
Övriga enkla åtgärder i bostaden
Ledstång, trappräcke
21-011
Spisvakt
21-012
Spisvakt
21-016*
Spisvakt

Utskrift: 2021-08-17

Beslutet
Bifall

Beslutsdatum
2021-03-01

Belopp
5 277 kr

Bifall

2021-02-09

4 153 kr

Bifall

2021-02-09

5 001 kr

Bifall

2021-02-09

- 2 230 kr

Bifall

2021-02-09

- 469 kr

Bifall

2021-02-09

- 1 546 kr

Bifall

2021-02-09

2 554 kr

Bifall

2021-02-05

198 750 kr

Bifall

2021-06-16

5 494 kr

Bifall

2021-06-08

142 200 kr

Bifall
Bifall

2021-04-20
2021-04-27

5 000 kr
41 825 kr

Bifall

2021-08-04

15 007 kr

Bifall

2021-08-04

4 000 kr

Bifall

2021-06-16

34 000 kr

Bifall

2021-08-03

8 014 kr

Bifall

2021-08-02

9 174 kr

Bifall

2021-08-17

8 818 kr

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag
Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

BAB Rapport 1.5
Summa: 485 022 kr
Antal poster: 18 st
Total summa: 485 022 kr
Totalt antal poster: 19 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag
Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

BAB Rapport 1.5

Avskrivna ärenden
Ärendenummer
21-003

Beslutet
Avskrivet

Beslutsdatum
2021-04-29

Belopp
0 kr
Summa: 0 kr
Antal poster: 1 st
Total summa: 485 022 kr
Totalt antal poster: 19 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag
Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

Sbn § 60
Delgivningar
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
1. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31 § 95 gällande uppdraget som
kommunens representant i vattenvårdsfrågor t.o.m. 2022-12-31. (Dnr
2021.1-12)
2. Miljöinspektörens yttrande avseende ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd för (verksamhetsutövare). (Dnr 2021.154)
3. Miljöinspektörens tillsynsmeddelande angående boendemiljö. (Dnr
2020.152)
4. Byggnadsinspektörens yttrande till samråd avseende
strandskyddsbestämmelser vid fastighetsbildning. (Dnr 2021.161)
5. Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätts laga kraft vunna dom i
mål P 3124-20. (Dnr 2014.6)
6. Länsstyrelsen i Norrbottens läns godkännande av kommunalt beslut
om strandskyddsdispens. (Dnr 2021.164)
7. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om arkeologisk utredning.
(Dnr 2021.1-10)
8. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte. (Dnr 2021.1-9)
9. Miljöinspektörens yttrande om vindpark som planeras i Reväsvaara,
Finland. (Dnr 2021.198)
10. Åklagarmyndigheten, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömåls
underrättelse om att förundersökningen läggs ned. (Dnr 2020.221)
11. Överkalix kommun, bygg- och miljönämndens beslut 2021-06-17 § 63
avseende anmälan om misstänkt miljöbrott. (Dnr 2021.206)
12. Länsstyrelsen i Norrbottens läns godkännande av kommunalt beslut
om strandskyddsdispens. (Dnr 2021.149)
13. Länsstyrelsen i Norrbottens läns information till kommunen om
prövning av ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen.
(Dnr 2021.1-13)
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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14. Länsstyrelsen i Norrbottens läns godkännande av kommunalt beslut
om strandskyddsdispens. (Dnr 2021.204)
15. Länsstyrelsen i Norrbottens läns bekräftelse om anmälan av transport
av farligt avfall. (Dnr 2021.1-11)
16. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut att avslå överklagandet av
Samhällsbyggnadsnämnden i Övertorneå kommuns delegationsbeslut
den 17 juni 2021 om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. (Dnr
2021.145)

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

