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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/165

§ 179

Sanktioner (inom Höörs kommun)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Sanktionsavgifter beslutade av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegering från
miljö- och byggnadsnämnden ska tillfalla kommunstyrelsen.
2. Avräkningen sker årligen i december och utförs av ekonomikontoret.
3. Miljö- och byggnadsnämnden ska få täckning av externa merkostnader som uppstår på
grund av utredningar med anledning av nämndens tillsynsansvar.
4. Ekonomichefen beslutar vad som ska anses vara externa merkostnader som kan
täckas enligt detta beslut.
5. Den nya hanteringen av sanktionsavgifterna ska träda i kraft omedelbart.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2017-04-03, § 104 till kommundirektören för
vidare utredning.
När den nya plan- och bygglagen (PBL) kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter
som ska tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är
baserad på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda
regelverket. Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för
hanteringen av ärendena med olovligt byggande.
Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter
tillfalla kommunen centralt.
Merkostnader, så som konsultkostnader för utredningar som genomförs med anledning av
nämndens tillsynsansvar, bör dock täckas av kommunstyrelsen som kan finansiera detta
med de sanktionsavgifter som kommer in. Avräkning bör ske en gång per år i december
och genomföras av ekonomikontoret. Vid avräkning är det ekonomichefen som avgör
vilka kostnader som utgör ersättningsbara merkostnader.
Vid utformandet av tjänsteskrivelsen har samråd skett med ekonomichefen och
kommundirektören.

Beslutsmotivering
Sanktionsavgifter beslutas med stöd av lag. För att upprätthålla ett förtroende för
tjänstemännens och beslutsfattarnas opartiskhet bör sanktionsavgifter inte vara
Justerande
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budgetpåverkande.
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1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 KSAU §109).doc
2. Sanktionsavgifter fördelning.docx (tjänsteskrivelse från Michael Andersson och Rolf
Englesson)
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §104).doc
4. TjänsteskrivelseSanktionsavgifter2.docx
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