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Tillstånds- och tillsynsnämnden

Uppföljning av verksamhet kvartal 1 2021
Uppföljning av verksamhet – kvartal 1 2021
Bygglovshandläggning
Mål 2021: Mäts löpande över året och målsättningen är att den genomsnittliga
handläggningstiden för bygglov ska vara mindre än åtta veckor. Den genomsnittliga tiden
för anmälningar ska vara lägre än 4 veckor. Tiden mäts från det att ärendet är komplett.
Det lagstadgade kravet på bygglov är 10 veckor och för anmälningar 4 veckor.
Uppföljning 2021-03-31
Antal ansökta/registrerade bygglov och anmälningar: 112 st.
Antal beslutade bygglov: 66 st.
Antal avslutade bygglovsärenden: 22 st.
Antal öppna ärenden: 90 st.
Genomsnittlig handläggningstid under perioden: 9 kalenderdagar.
Kommentar: Under 2020 inkom 365 ärende, att vi under första kvartalet i år redan är uppe
i 112 inkomna ärende tyder på att vi går mot en minst lika intensivt år 2021 som
föregående år. Högre frånvaro till följd av pandemirestriktioner gör att vi för tillfället har
många ärende där handläggning inte påbörjats. Den genomsnittliga handläggningstiden
kommer sannolikt att öka avsevärt under årets andra kvartal. Några omfattande
bygglovsärende gällande flerbostadsfastigheter och handelslokaler kommer att ta mycket
resurser. Hantering av tillsynsärende är eftersatt. Några omfattande tillsynsärende ligger
för handläggning. Under sommarmånaderna kommer vi därför att stärka upp med en
timanställd bygglovshandläggare.
Rutin där vi har en kontinuerlig dialog med destinations- och näringslivschef för att
stämma av vilka företagare i kommunen som planerar förändring i sin fysiska verksamhet
håller på att tas fram.

Icke bygglovspliktiga BAB-ärenden
(Bostadsanpassningsbidrag)
Mål: Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till dess att beslut om åtgärd är taget.
Den genomsnittliga tiden ska inte uppgå till mer än två veckor.
Uppföljning 2021-03-31
Nya ärenden sedan årsskiftet: 37 st.
Beviljade beslut fram till 2021-04-06: 23 st.
Uppskattat belopp: ej känt
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Fakturerat belopp: 60 810 kr fram till 2021-03-31
Jesper Sundbärg
Enhetschef plan, bygg & projekt
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