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Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S) angående
ärendehanteringstider.
Olovligt byggande är ofta mycket kontroversiella ärenden som inte sällan väcker stor kritik. Ibland
är det ärenden som på ett negativt sätt förändrar karaktären i ett bostadsområde. Andra gånger
påverkas inte helhetsmiljön, men det sker ändå på de kringliggande fastigheternas bekostnad.
Många Botkyrkabor delar sannolikt uppfattningen att ärenden om olovligt byggande ska vara
beslutade inom rimlig tid. Speciellt viktigt är snabb hantering av ärenden då anmälaren är drabbad.
Rimlig tid kan exempelvis anses vara 3 månader efter grannens anmälan till handläggaren, men
senast 6 månader.
Medborgare värderar bra information, gott bemötande, skyndsam handläggningstid och hög
tillgänglighet. Därför bör det vara lätt att hitta information om sitt ärende och hanteringen bör ske
snabbt, korrekt och rättsäkert. En utdragen process leder i regel till frustration hos den drabbade.
Många medborgare funderar antagligen över om kommunen är för stor och byråkratisk eller om
man inte ständigt förbättrar sina rutiner och agerande, som man måste göra i ett konkurrensutsatt
företag.
Vi förstår att alla ärenden ska utredas, vridas och vändas så att man utrett alla sidor av frågan och
har en god grund att fatta beslut på. Alltför utdragna ärendehanteringstider är dock långt ifrån
lagom, de är oacceptabla och skapar obehag hos den drabbade. Dessutom kan konflikter mellan
grannar förlängas och förvärras av den långa tiden. Kanske bör man ha en "snabbfil" för enkla
ärenden precis som när det gäller att få akuten på sjukhus att bli effektivare, d.v.s. smartare
sortering och olika processer för olika typer av ärenden?
Med hänvisning till ovan vill jag fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande följande:
1, Anser du att Botkyrka har ett problem med att många ärenden fastnar i byråkratiska processer?
2, Planerar kommunen att vidta åtgärder för att skynda på hanteringen av ärenden om olovligt
byggande?
3, Anser du att bygglovshanteringen är effektiv utifrån ett medborgarperspektiv?
Nils-Bertil Carlson Estrada (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

