Servicegaranti

”

Ragunda Kommun skall upplevas som en
professionell organisation.
Kunder, invånare och näringsliv skall få ett
korrekt och effektivt bemötande.
Vi strävar alltid efter ett bra bemötande och
en hög grad av service.

”

Kundcenter
Kundcenter ska ge svar direkt. Genom Kundcenter ska det bli enklare för
medborgarna att snabbt få svar på sina frågor.
Målet är att alla som kontaktar Kundcenter ska få sin fråga besvarad direkt.
Du kan ringa oss: 0696-68 20 00
Besöka oss: Centralgatan 15, Hammarstrand
Måndag-torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15
Lunchstängt kl.12-13
Maila oss: ragunda.kommun@ragunda.se
På webben finns vi på: www.ragunda.se
På sociala medier finns vi på: www.facebook.com/ragundakommun och
Instagram #ragundakommun

Vi garanterar:
Om du inte får svar på frågan
direkt, ska en återkoppling ske
inom två arbetsdagar med besked
om när du kan förvänta dig ett
svar. Det gäller också om ansvaret
för frågan har tagits över av en
annan förvaltning i kommunen.

Om vi inte håller det vi lovar:
Vi återkommer snarast med en
förklaring till varför det har dröjt
och ger besked om när du kan
förvänta dig ett svar.

Företagsbesök inom tio dagar
Ragunda kommun erbjuder alla företagare i kommunen möjligheten till
företagsbesök. Kommunalråd och/eller kommunchef eller av dessa utsedda
representanter genomför löpande företagsbesök. Utöver detta har företag
som utifrån sin situation ser ett värde i ett besök från dessa möjlighet att
bjuda in till besök.

Vi garanterar:
En företagare som kontaktar
kommunen med en önskan om ett
företagsbesök, ska få det inom två
veckor.

Om vi inte håller det vi lovar:
Om vi inte kan besöka dig inom
tio arbetsdagar så lovar vi att
förklara varför besöket dröjt, bokar
en tid så snart som möjligt och tar
med en tårta när vi kommer.

Beslut om enklare bygglov inom fyra veckor
Bygglov krävs inte bara för nya byggnader, utan även för om- och
tillbyggnader. Bygglov krävs också för att glasa in en altan samt vid andra
åtgärder som till exempel skyltar, murar, plank och parkeringsplatser.
En del bygglovsärenden är mer omfattande än andra. Ett enklare bygglov
kan vara ett planenligt ärende där ingen kontrollansvarig krävs och där
ingen annan part måste höras i frågan.
Enligt plan- och bygglagen får det inte ta längre tid än tio veckor från det
att du lämnat in kompletta
ansökningshandlingar tills att du fått ett beslut. Den tiden kan i särskilda
fall förlängas med ytterligare tio veckor.
Vi garanterar:
Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från
det att du lämnat in kompletta
ansökningshandlingar.

Om vi inte håller det vi lovar:
Om vi inte tar beslut inom fyra
veckor drar vi av fem procent på
bygglovsavgiften.

Beslut om planbesked inom tre månader
Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste
upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked. Ansökan ska
vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt en karta över
området.
I planbeskedet ska det stå om det kommer att inledas en planläggning
och i så fall när arbetet beräknas vara klart. Om det inte ska göras en
planläggning ska orsaken till det framgå.
Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.
Vår handläggningstid räknas från det att kompletta och undertecknade
handlingar kommit in till bygg- och miljönämnden.
Vi garanterar:
Du får planbesked senast tre
månader efter att en komplett
ansökan är inlämnad.

Om vi inte håller vad vi lovar:
Om du inte fått planbeskedet
inom tre månader ger vi dig fem
procents avdrag på avgiften.

Respons inom tio dagar efter livsmedelskontroll

Det är miljöförvaltningen som
kontrollerar och har tillsyn vid många
olika verksamheter i kommunen. Bland
annat vid olika livsmedelsverksamheter,
vid mindre industrier, täkter mm.
För att verksamheterna ska veta vad som
noterades vid bygg- och miljökontorets
senaste tillsyn/kontroll och vad som
eventuellt behövdes åtgärdas, är det
viktigt att verksamhetsutövare får en
snabb respons.
Vi garanterar:
Verksamhetsutövare ska få en
kontrollrapport senast tio arbetsdagar
efter det senaste besöket.
Om vi inte håller det vi lovar:
Vi återkommer snarast för att ge en
förklaring till varför det har dröjt och
meddelar ett datum när du kan få
kontrollrapporten.

Nya livsmedelsverksamheter garanteras
kontroll inom fyra veckor
Livsmedelslagstiftningen reglerar vilka livsmedel som är tillåtna och
säkerställer att de tillverkas, hanteras och säljs på rätt sätt, allt för
konsumentens säkerhet. Det är bygg- och miljökontoret inom kommunen
som kontrollerar alla nya livsmedelsverksamheter, så att de kan erbjuda
kunderna säker mat.
Vi garanterar:
Nya livsmedelsverksamheter som
anmälts för registrering får ett
första kontrollbesök inom fyra
veckor från det att verksamheten
har startat.

Om vi inte håller det vi lovar:
Klarar vi inte detta lovar vi att
kontakta dig snarast för att ge en
förklaring till varför det har dröjt
och boka in en tid så fort som
möjligt.

www.ragunda.se
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Postadress
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Fredag: 08.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

