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Årsredovisning 2020 Bräcke och Ånge bygg- och
miljönämnd
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna upprättad årsredovisning för 2020
2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Ärendet i korthet
Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt redogöra för
utvecklingen av verksamheten och resultatet för året. Bräcke och Ånge kommuner bildade
gemensam Bygg- och Miljönämnd den 1 januari 2018, med Bräcke som värdkommun.

Förvaltningens övervägande
Den pågående pandemin har fått konsekvenser för årets planerade tillsyn där delar har
förskjutits och annat har förändrats eller ställts in.
Pandemin har också medfört högre belastning på byggnadsinspektörerna då mängden av
mer komplexa ärenden har ökat.
Ett omfattande arbete har genomförts med införande av e-tjänster, vilket bedöms öka
tillgänglighet och bidra till bättre service för såväl kommuninvånare som företag.
Personalomsättningar under året har orsakat ett resursbortfall, främst inom miljö- och
hälsoskyddstillsyn.
Mål som verksamheten haft under året:
- Bygglovsärenden som beslutats på delegation ska i genomsnitt ha en handläggningstid på
högst fem veckor. Målet är uppnått.
- Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt beslutade verksamhets- och
kontrollplaner för nämnden. Målet är inte uppnått.
- Öka ambitionerna avseende tillsyner enligt plan- och bygglagen. Målet är inte uppnått.
- Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska
uppgå till minst 80%. Målet är uppnått.
- Andelen svar i HME-enkäten där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska
hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75%. Målet är uppnått.
- Avdelningen ska ha en budget I balans. Målet är uppnått.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-11
Sida 2 av 2
Dnr KS 21/106

-Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal ska uppgå till minst 50 %, exclusive OHkostnader. Målet är uppnått.
Totalt redovisas ett överskott jämfört med budget på 819 000 kronor. Överskottet beror på
resdovisning av projektet Triple Lake som endast berör Bräcke kommun.

Beslutet ska skickas till
Bräcke – Ånge Bygg och Miljönämnd
Revisorerna

