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Bygglovs- och tillsynsnämnden

Verksamhetsplan 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden
Förslag till beslut
1. Verksamhetsplan 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden, enligt bilaga 1
till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 december, fastställs.
2. Upphandlingsplan 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden, enligt bilaga 2
till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 december, fastställs.
3. Den tekniska direktören får mandat att inom givna ramar besluta om
mindre justeringar i bygglovs- och tillsynsnämndens budget för 2021.

Sammanfattning
Bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan 2021 har utarbetats utifrån Mål
och budget 2021 och planeringsramar för 2022-2023 för Huddinge kommun som
fastställdes av kommunfullmäktige den 2 november 2020.
Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas
ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta
fokus på kärnuppdraget, med kommuninvånaren i centrum.
Bygglovs- och tillsynsnämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2021
tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet,
social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer
och uppdrag.
Utifrån bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner att
tas fram på förvaltnings- och avdelningsnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i
verksamhetsplanen ska uppnås.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har i nära dialog med bygglovs- och tillsynsnämnden arbetat fram
ett förslag till nämndens verksamhetsplan 2021, enligt bilaga 1, som tar sin
utgångspunkt i Mål och budget 2021 och planeringsramar för 2022-2023 för
Huddinge kommun, som fastställdes av kommunfullmäktige den 2 november
2020.
Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas
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ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa en tydlig riktning och
sätta fokus på kärnuppdraget, med kommuninvånaren i centrum.
Bygglovs- och tillsynsnämnden har vid framtagande av verksamhetsplanen för
2021 tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk
hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål,
indikatorer och uppdrag.
Utifrån bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner att
tas fram på förvaltnings- och avdelningsnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i
verksamhetsplanen ska uppnås. Förvaltningens arbetsplan kommer att presenteras
för bygglovs- och tillsynsnämnden i februari 2021.
I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för intern kontroll bestående av
identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av
åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt en beskrivning av
systematiska kontroller.
Bygglovs- och tillsynsnämndens budget uppgår till 46,8 mnkr för 2021 vilket är
11,7 mnkr lägre jämfört med år 2020. Detta beror på att delar av stabens
lönekostnader (6,2 mnkr) överförts till klimat- och stadsmiljönämnden. Vidare har
en teknisk justering om 3 mnkr gjorts då bygglovs- och tillsynsnämnden har varit
överbudgeterad sedan organisationsförändringen 2019. Budgeten har också
justerats till följd av att taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken (HKF
4210) höjs vilket förväntas ge 1,8 mnkr i utökade intäkter.
För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 2 mnkr där 1 mnkr planeras att
användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och ”Internet
of things”. Lantmäteriavdelningen kommer under 2021 att delta i upphandling av
nytt kartsystem. Denna investeringskostnad kommer att överstiga 1 mnkr men då
nämnden kommer ha möjlighet att föra över outnyttjade investeringsmedel från
2020 om uppskattningsvis 4 mnkr beräknas det att finnas utrymme till detta.
Förvaltningen har utifrån de anvisningar som erhållits från kommunstyrelsens
förvaltning även tagit fram ett förslag till nämndens upphandlingsplan för 2021
enligt bilaga 2.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan och
upphandlingsplan för 2021 enligt bilagorna 1 och 2 fastställs. Med anledning av
att det under året kan finnas behov av att göra mindre justeringar inom budget
föreslås att den tekniska direktören får mandat att inom givna ramar göra det.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska
konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor
Bilaga 1. Verksamhetsplan för 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden.
Bilaga 2. Upphandlingsplan för 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen

