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Kommunstyrelsen

Ny bygglovstaxa enligt plan- och bygglagen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 oktober 2019 (§151) att godkänna av
förvaltningen föreslagen taxa som ersätter delar av befintlig taxa, samt skicka
denna till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige. Förslaget
redovisades muntligen av avdelningschef för bygglov och geodata på
sammanträdet. Avdelningschef för bygglov och geodata har meddelat
kommunledningsförvaltningen i samtal den 21 oktober 2019 att det föreligger
besparingskrav och att den nya bygglovstaxans antagande är förenat med att klara
budgetmålen för 2020. Den huvudsakliga skillnaden i förhållande till nu gällande
taxa är att den nuvarande taxan är ytbaserad varvid den föreslagna taxan är baserad
på handläggningstid i timmar.

Beredning
Ny lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde har tillkommit, samtidigt som
de berörda lagarna i taxan har ändrats i vissa avseenden.
Från samhällsbyggnadsnämnden föreligger förslag som är baserat på Sveriges
kommuner och landstings (SKL:s) vägledning och taxemodell som tagits fram
under 2018 för att bättre svara mot de faktiska kostnaderna som uppkommer för
samhällsbyggnadsnämnden inom ramen för dess tillsyns- och tillståndsverksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i taxan samt det
belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till
prisutvecklingen. SKL tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning
av taxan; prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Taxan regleras årligen enligt
SKL:s prisindex. Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som, underlag
vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
Principiella ändringar av taxan, så som att ändra från timbaserad till ytbaserad taxa
beslutas av kommunfullmäktige, varför samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1
oktober 2019 (§151) att godkänna av förvaltningen föreslagen taxa som ersätter
delar av befintlig taxa, samt skicka denna till kommunstyrelsen för antagande i
kommunfullmäktige.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att godkänna av samhällsbyggnadsnämnden föreslagen taxa.

