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Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna verksamhetsplanen för Bygg- och miljönämnden för 2019, samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom

Sammanfattning
Bifogat tjänsteskrivelsen finns bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2019.
Verksamhetsplanen innehåller de mål som riktats mot nämnden från kommunfullmäktige
samt ger nämnden möjlighet att sätta upp egna mål. Inför 2019 väljer bygg- och
miljönämnden att inte formulera egna mål utan fokus läggs på att ordinarie verksamhet ska
prioriteras samtidigt som vissa kärnfrågor och övergripande mål ska tas i särskilt beaktande..
Verksamhetsplanen innehåller även en fördelning av de kommunbidrag som tilldelats
nämndens verksamheter.

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Bilaga
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1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet avser verksamhetsplan för nämndens målinriktning och ställningstagande kring
redan antagna mål av Kommunfullmäktige samt en fördelning av redan beslutade
ekonomiska medel. Dessa beslut bedöms inte medföra någon direkt påverkan på barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Verksamhetsplan 2019

Bygg- och miljönämnden tillika
trafiknämnd
BMN 2019/8

1. Bakgrund och inledning
1.1

Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad
(bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och
kart- och GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen.
Primär verksamhet under nämnden är Bygg- och miljökontoret med tillhörande Kart- och
GISenhet, Bygglovenheten samt Miljöenheten.
BMN’s ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt
bland annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).

1.2

Verksamhetsförutsättningar

Året 2019 inleds med ett flertal sjukskrivningar och vakanser inom främst enheterna miljö och
Kart- och GIS. Utifrån detta kommer fokus under våren 2019 behöva ligga på att återställa
enheterna till ett läge där de är fullt fungerande och självgående i sådan utsträckning att
utvecklingsarbete kan börja prioriteras.
Basuppdraget i form av myndighetsutövning och arbete med mätuppdrag, kartor och GISsystemet är det som behöver vara i fokus under hela kalenderåret 2019.
Inför 2019 sågs en möjlighet att ställa om arbetssätten och därmed effektivisera
verksamheterna inom stadsbyggnadsområdet. Utifrån detta har kommunbidragen minskats
med en miljon kronor. Som en del i effektiviseringen kommer bland annat vakanser inte att
återsättas innan en översyn av arbetssätt och processer har genomförts. Syftet är att säkerställa
att vi prioriterar de resurser vi har på ett så värdefrämjande sätt som möjligt. Dessa
förändringar ingår i ramen för vårt basuppdrag och kommer prioriteras under året.
Då Bygg- och miljönämndens verksamheter under 2018 inte nådde budget i balans krävs
åtgärder kring detta. Under 2019 planeras för ett tydligare fokus på den avgiftsfinansierade
verksamhetsutövningen i syfte att kunna använda kommunbidraget till åtgärder som
möjliggör mer kvalitativt arbete framöver.
Bygg- och miljönämndens verksamheter bedöms ha goda förutsättningar för att vid rätt
prioriteringar kunna fullfölja sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Genom att under 2019
fokusera på det kärnuppdrag nämndens verksamheter har och därutöver jobba med
effektiviseringsåtgärder i form av innovationer, förenklingar och digitalisering kan vi skapa
bättre förutsättningar inför kommande år. Målsättningen är att under 2020 vara i ett läge där
vi har budget i balans såväl som verksamheter som ligger i framkant för den utveckling som
krävs för att möjliggöra framtida automatisering så verksamheten därmed är rustad för
omvärldens förändringar.

2. Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030.
De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och
nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör
kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer.
Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och
förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska.
Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska
styrdokument.

Värde
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet
Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans.
Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad.
Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara.

Bo och trivas
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare
Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.
Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull
fritid.
Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Växa
I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla
skeden
Mål 7: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med
likvärdiga villkor och höga resultat.
Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.
Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Värna
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.
Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk
hållbarhet optimeras.
Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun.

3. Nämndens egna mål
Bygg- och miljönämnden väljer att för 2019 inte formulera några egna mål då fokus bedöms
behöva ligga på basuppdraget. Bygg- och miljönämnden väljer dock att lägga extra fokus på
mål 4 av kommunfullmäktiges 11 mål ” I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och
organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet”.
Vid omarbetning av våra processer ska verksamheten fokusera på att skapa ett bättre
samarbetsklimat med våra sökande, såväl privata medborgare som näringsidkare. Lämplig
uppföljning för att utvärdera att förändringarna går i rätt riktning är genom utvärdering av
resultatet i SKL’s databas löpande insikt samt genom Svensk näringslivsrankning.

4. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd
I samband med antagande av mål och budgetdokumentet för 2019 fördelades ett antal uppdrag
till styrelser och nämnder. De uppdrag som riktades mot bland annat Bygg- och
miljönämnden var följande.
Uppdrag

Målbild

Styrelse/Nämnd

Förändringsarbete –
organisation och
arbetssätt ligger i fokus
liksom att integrera målen
från Agenda 2030 i beslut
och arbete

Knivsta kommun ska arbeta för att
uppnå målen i Agenda 2030.
Förändringsarbetet ska leda
effektivare arbetsprocesser och
ökat användande av ny teknik.

Kommunstyrelsen och
nämnder

Lokaleffektivitet –
framtagande av plan för
ökad lokaleffektivitet inom
alla verksamhetsområden

Ökad lokaleffektivitet ska leda till
minskade lokalkostnader om 10
miljoner kronor under perioden
2019-2022

Kommunstyrelsen och
nämnder

Fossilfri/koldioxidneutral
kommun – minimerad
plastanvändning och
giftfri förskola

Giftfri förskola
Koldioxidneutral kommunkoncern

Kommunstyrelse och
nämnder

Upphandlingar –
kravställning i
upphandlingar på
ekologiska och
rättvisemärkta produkter

Inköp av varor och tjänster ska
vara ekologiska och
rättvisemärkta

Kommunstyrelsen och
nämnder

Modern energiteknik och
kretsloppsanpassad
teknik för VA-hantering,
ska övervägas vid
nybyggnation och
planering av nya
områden

Hållbar stadsplanering

Kommunstyrelse och
nämnder

BMN’s verksamheter är ytterst styrda av lagstiftning varpå utrymmet att jobba md uppdragen
finns reglerat i den lagstiftning som styr. De uppdrag som har riktats till Bygg- och
miljönämnden är i de flesta fall sådana som på olika sätt redan aktivt jobbas med inom ramen
för nämndens kärnuppdrag alternativt inte ligger inom verksamhetens påverkansområde. Det
finns dock ingen konflikt mellan något av uppdragen och det uppdrag som BMNs
verksamheter har.

5. Nämndens ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
2019 års budget innebär en minskning om kommunbidrag motsvarande en miljon kronor
inom området för stadsbyggnad samt ett effektiviseringsbeting om 50 tkr för nämnden som
helhet. Intäkterna bedöms samtidigt bli något högre än under 2018. De ökade intäkterna
bedöms möjliga utifrån en renodling av verksamhet mot basuppdraget. Det är de
avgiftsfinansierade delarna som kommer att prioriteras för att möjliggöra ökade intäkter och
en budget i balans.
Resultatuppställning nämnden
Budget Bygg- och miljönämnden
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

KF-budget
2019
9 305
0
9 305
0

Nämnd-BG
2019
9 305
11 370
20 675
0

6. Nämndens verksamheter
6.1

Bygg- och miljönämndens politiska verksamhet

Verksamhet

Den politiska verksamheten består av en tjänsteman i form av en nämndsekreterare samt den
politiska nämnden.
Resultatuppställning

Budget Politisk verksamhet
Kommunbidrag
Intäkter

KF-budget
2019
1 154
0

Nämnd-BG
2019
1 154
0

Kostnader
Resultat

6.2

1 154
0

1 154
0

Stadsbyggnad

Verksamhet

Innefattar verksamheterna Bygglovenheten och Kart- och GISenheten. Även en projektledare
finns anställd under stadsbyggnad som en gemensam resurs för alla kontorets enheter.
Bygglovenheten handlägger och beslutar om förhandsbesked, bygglov och andra lov. När
byggprocessen startar inspekterar kommunen att byggherren uppfyller Plan- och bygglagens
(PBL) tekniska egenskapskrav. Enheten utövar även tillsyn enligt PBL som omfattar bland
annat olaga byggen, obligatorisk ventilationskontroll, enkelt avhjälpta hinder, motordrivna
anordningar och tekniska egenskapskrav.
Kart- och GISenheten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens kartdatabas.
I uppdraget ingår att tillgodose Knivsta kommuns behov och efterfrågan på kart- och GIS
produkter och tjänster samt framställning av bygg- och planrelaterade produkter som
nybyggnadskarta, grundkarta, primärkarta och inmätningar i form av utstakning,
kontrollmätning och fältkontroll. Framställning och presentation av kartprodukter med
koppling till specifik information (GIS) är en viktig och växande del av uppdraget.
Dessa enheter har intäkter främst utifrån utfärdade bygglov, genomförda mätuppdrag,
beställda kartor samt utförd tillsyn. De primära kostnaderna är för personal samt drift och
avskrivningar av verksamhetsspecifika och nödvändiga system och viss utrustning.
Resultatuppställning

Budget Stadsbyggnad
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

6.3

KF-budget
2019
5 060
0
5 060
0

Nämnd-BG
2019
5 060
5 885
10 945
0

Miljö och hälsa

Verksamhet

Miljöenheten ansvarar i huvudsak för att utöva tillsyn och kontroll samt handlägga
inkommande ansökningar, anmälningar och klagomål inom miljöbalkens och
livsmedelslagens områden inklusive tillsyn och kontroll enligt relevanta EU-direktiv,
förordningar och föreskrifter samt att ge information kopplad till dessa områden. I övrigt
ansvarar enheten för viss tillsyn och handläggning inom tobakslagens, smittskyddslagens och
strålskyddslagens områden.

Resultatuppställning (tkr)

Budget Miljö och hälsa
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

6.4

KF-budget
2019
2 878
0
2 878
0

Nämnd-BG
2019
2 828
5 485
8 313
0

Trafik

Verksamhet

Nämnden ansvarar för upprättande av lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd och
transporttillstånd samt är remissinstans inför vissa länsstyrelsebeslut.
Resultatuppställning (tkr)

Budget Trafik
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

KF-budget
2019
263
0
263
0

Nämnd-BG
2019
263
0
263
0

Investeringar
Den huvudsakligen planerade investeringen för 2019 är upphandling och genomförande av en
flygfotografering. Flygfotograferingar av kommunen bör ske med ca 4 års mellanrum för att
möjliggöra aktuellt underlag för verksamheterna i den mån alternativt material inte kan
användas.

Investering

Digitalisering – innovation
IT-utrustning, ospecificerat
Flygfotografering
Nämndens ofördelade investeringsmedel

Beviljad
investeringsram
(tkr)

Tidplan
(start-slut)

500

Jan-Dec

300
1 500
1 000

Jan-Dec
Jun-Dec
Jan-Dec

