Huddinge kommun
Bygglovs- och tillsynsnämnden
2021-02-23

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 10: Verksamhetsberättelse 2020 för bygglov och
tillsynsnämnden
Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas kommunen
av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden som är ett resultat av underfinansiering
under flera år. Vår budget hade tillsammans med regeringens investeringar och statsbidrag
gett bättre förutsättningar för kommunens verksamheter och personal. Dessvärre valde inte
en majoritet i fullmäktige att ställa sig bakom vårt budgetförslag och eftersom
verksamhetsplanen inte utgår från vår budget så väljer vi att inte delta i beslutet under
punkt 1 i ärendet verksamhetsplan för bygglovs- och tillsynsnämnden 2020.
Mycket gott arbete utförs i Bygglov- och tillsynsnämnden varje dag av engagerade
medarbetare. Förvaltningen arbetar också hårt med att stödja och ständigt förbättra
verksamheten. Den sammanvägda måluppfyllelsen för Bygglovs- och tillsynsnämnden är god
och det är väldigt positivt och glädjande.
När man läser vidare i Verksamhetsberättelsen i delen ” Ökad nöjdhet med bemötande vid
kontakt med kommunen” ser vi att i NKI mätningen visar det på negativ trend som är
bekymmersamt. Det gäller för både handläggning av bygglovsärenden också miljö- och
hälsoskyddsärenden. Vi vill att alla Huddinge Kommuns invånare skall känna sig trygga och
nöjda med det bemötande de får, både privata personer och även företagare.
Bygglovs och tillsynsnämnden har samtidigt under de senaste åren haft höga kostnader för
inhyrd personal. Detta ser vi även i nämnden då man har under året haft flera
konsultuppdrag som är kostsamma för nämnden.(Budget 2020 -4040/ Bokslut 2020 -5075)
Socialdemokraterna har genom åren drivit på den frågan för att minska kostnaderna för
inhyrda personal då det bidrar till en ansvarsfull ekonomi och en bättre arbetsmiljö. När man
läser delen om Attraktiv arbetsgivare jämfört med år 2019 blir man glad över den positiva
trenden man ser och att personalomsättningen har minskat år 2020. Men frågan som
återstår är dock om personalomsättningen minskar borde väl kostnaden för konsulter
minska?? Det är en viktig fråga som nämnden bör vara uppmärksam på.
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