
Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

1 ( 1 ) 

SMB § 20 

Kännedomsärenden 

Beslut 
Lägga följande till handlingar. 

ÄRENDE 

• Länsstyrelsens beslutar att inte överpröva kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten By 2:10, Tranemo 

• Länsstyrelsens beslutar att inte överpröva kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten Slumsvik 2:25, Tranemo 

• Länsstyrelsens beslutar att inte överpröva kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten Getared 2:8, Ulricehamn 

• Länsstyrelsens beslutar att inte överpröva kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten Mastunga 1:40, Ulricehamn 

• KF i Tranemo § 221, revidering av avtal och reglemente för samverkansnämnden 
miljö och bygg 

ÖVERKLAGADE ÄRENDEN 

Anticimex överklagar delegationsbeslut § 14, 2018, angående bekämpning av skadedjur 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet om bygglov för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten stockared 2:1, Ulricehamn 

Länsstyrelsens beslutar att förelägga Trafikverket att vidta försiktighetsmått i samband med 
utförandet av broreparationer med betonggjutning på fastigheten Vings-Torp 1:3, 
Ulricehamn 

Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet i den del det avser 
byggsanktionsavgift på fastigheten Granhagen 1 m.fl, Ulricehamn 

Länsstyrelsens meddelande, ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till vindpark 
Lundby 5:11, Kölaby 2:12 och Kölaby-Tostarp 7=1 har överklagats och överklagan har lämnats 
över till Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att inte ge prövningstillstånd för överklagande 
angående byggsanktionsavgift på fastigheten Ubbarp 8:36, Ulricehamn 

Miljö och byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 21 

Delegation för byggärenden 

Beslut: 
Lägga delegationslistan till handlingar. 

Ärende 

Byggenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående byggärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista byggärenden, se bilaga A. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Begesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

ULR.ICEHAMNS 
KOMM UN 

l 

TRAN EMO 
, KOMMUN 



Redovisning av delegationer i byggärenden 

Ordförandens delegation 
Inga delegationer. 

Bygglov 

:::i1da 1 av 3 

§ 4, Hökerum Fastigheter i Ulricehamn 3, Ulricehamn, montering av port i yttervägg på 
Fiskebacken 6 

§ 13, Emil Johansson, fasadändring på Fåle 1:68, Tranemo 
§ 19, Qstar Försäljning AB, ny skylt på Ömmestorp 1:50, Tranemo 
§ 20, Tranemo Grus & Betong AB, tillbyggnad av gjuthall, nätförråd, rökkur, två skärmtak 

samt fasadändring på Gudarp 4:32, Tranemo 
§ 21, Leutrim Ramadani, inglasning av uterum samt tillbyggnad av komplementbyggnad på 

Gudarp 3:16, Tranemo 
§ 22, Lage och Kerstin Eidevåg, ändring av byggnad -fasad samt mindre konstruktion i taket 

på Jollen 6, Ulricehamn 
§ 23, Weland Stål AB, montering av solceller på Stålet 2, Ulricehamn 
§ 26, Mikael Karlsson, tillbyggnadavenbostadshus med nytt garage, fasadändring samt nya 

skärmtak på Skogsered 1=4, Tranemo 
§ 28, Vattenfall Eldistribution AB, ny placering av transformatorstation på Blidsbergs-Alarp 

12:1, Ulricehamn 
§ 30, Bengt Karlsson, ombyggnad av carport till garage på Växthuset 2, Ulricehamn, nytt lov i 

ärendet 
§ 33, Joakim Andersson, fasadändring (nytt lov i beslutet) på skeppet 6, Ulricehamn 
§ 34, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Timmele 4:12, 

Ulricehamn 
§ 35, Markus Forsberg och Emma Johansson, tillbyggnadavenbostadshus samt nybyggnad 

av carport på Sträckås 1:5, Ulricehamn 
§ 40, Roger Wilhelmsson, inglasning av balkong på Iden s, Ulricehamn 
§ 42, Anna-Karin Nilsson och Patrik Axelsson, ändring av fårdig golvnivå på Grandungen 1, 

Ulricehamn 

Avslutade ärenden 
§ 6, Qamile och Jeton Hasani, nybyggnad av garage samt tillbyggnad av skärmtak till altan på 

Limmared 14:25, Tranemo 
§ 8, Jowel Reiney, ändrad användning från bageri/bostad till gemensamhetsboende för 

ensamkommande barn på Bygärde 1:20, Tranemo 
§ 15, Per Nilsson, tillbyggnad av industribyggnad på Gudarp 3:44, Tranemo 
§ 24, Lm Logistik AB, tillbyggnad av industribyggnad på Vegby 4:170 Ulricehamn 
§ 25, Mathilda Frilander, ändring av byggnad på Bergåsen 2, Ulricehamn 
§ 27, Christer Mauritzson, bygglovsansökan på Vings-Hästhagen 1:3, Ulricehamn 
§ 31, Gård 28 i Ulricehamn AB, olovlig byggnation (påbörjat utan startbesked) på Indien 8, 

Ulricehamn 
§ 29, Christer Mauritzson, olovlig byggnation på Vings-Hästhagen 1:3, Ulricehamn 
§ 36, Jimmy Roger Lindblad och Lillemor Susanne Andersson, avsluta klagomål utan åtgärd 

på Limmared 1:51, Tranemo 
§ 37, Primo Property Sweden i Dalstorp AB, tillbyggnad av industribyggnad på Skogarp 1:186, 

Tranemo 
§ 43, Stubo AB, rivningslov på Vätersholm 1, Ulricehamn 

Byggenheten 
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startbesked och fastställande av kontrollplan 
§ 40, Fredrik Häll, installation av eldstad på Ekered 1:2, Tranemo 
§ 49, Robert Baturo, nybyggnad avenbostadshus med inbyggt garage på Diabasen 7, 

Ulricehamn 
§ 53, Projektbyggarna i Ulricehamn AB, nybyggnad av enbostadshus på Silvergranen 6, 

Ulricehamn 
§ 61, Martin Rydberg, nybyggnad av fritidshus på Vings-Sjögården 1:59, Ulricehamn 
§ 63, Kettil Fastigheter AB, nybyggnad av flerbostadshus på Gudarp 4:11, Tranemo 
§ 65, Martin Henricsson, installation av eldstad på Härna 10:7, Ulricehamn 
§ 66, Tranemo kommun, Tekniska sektionen, tillbyggnad av reningsverk på Gudarp 24:132, 

Tranemo 
§ 76, Catarina Viktorsson, installation av eldstad på Vasared 1:14, Ulricehamn 
§ 77, Goran Resanovic, installation av eldstad på Fåle 1=44, Tranemo 
§ 78, Marie Falkeskog, installation av eldstad på Toarp 1:1, Ulricehamn 
§ 79, Staffan Liljekvist, installation av eldstad på Kinnalida 1:6, Tranemo 
§ So, Magnus Bäckström, installation av eldstad på Bergåsen 8, Ulricehamn 
§ 81, Jessica Andersson, installation av eldstad på Pensen 2, Ulricehamn 
§ 82, Evy Gerty Steffenburg-Nordenström, installation av ny hiss på Rånnaväg 4:63, 

Ulricehamn 
§ 83, Roland, Hultin, installation av eldstad på Dalstorp 1:73, Ulricehamn 
§ 84, Eva Elisabeth Olsson, ny eldstad och rökkanal på Ambjörnarp 1:85, Tranemo 
§ 85, Gun Pedersen, ny eldstad på Kättebo 1:19, Ulricehamn 
§ 89, Tranemo kommun, Tekniska sektionen, marklov på Ingestorp 3:121, Tranemo 

Partiellt starbesked 
§ 64, Segerkvist Entreprenad AB, nybyggnadavenbostadshus (gäller markarbeten och 

grundläggning) på skogslinden 1, Ulricehamn 
§ 75, Mikael Karlsson, nybyggnad av garage, fasadändring samt tillbyggnad av skärmtak 

(avser fasadbyte) på Skogsered 1:4, Tranemo 
§ 88, Tranemo Grus & Betong Ab, tillbyggnad av industribyggnad på Gudarp 4:32, Tranemo, 

(gäller för btg-väggar på befintlig traversgård samt utlastningskontor nybyggnad 
invändigt) 

stutbesked 
§ 32, Rut Gustafsson, ny hiss eller motordriven anordning på Säby 2:15, Ulricehamn 
§ 33, Ingegerd Ekström, installation av hiss på Övrarp 1:19, Ulricehamn 
§ 35, Ewa Andersson, tillbyggnad av fritidshus på Näsbobolm 1:17, Ulricehamn 
§ 36, Inga-Lill Gullberg, nybyggnad av komplementbyggnad på Tvärredslund 1:14, 

Ulricehamn 
§ 42, Ingeborg Andersson, installation av stoltrapphiss på Varnum s:s, Ulricehamn 
§ 43, Lennart Nilsson, installation av stoltrapphiss på Finnekurnia 7:36, Ulricehamn 
§ 44, Gun-Britt Larsson, installation av stoltrapphiss på Gällstad 1:51, Ulricehamn 
§ 46, Daniel Magnusson, installation av eldstad på Gudarp 24:155, Tranemo 
§ 47, Anders Sundqvist, installation av eldstad på Järpesbo 1:46, Tranemo 
§ 48, Anders och Paula Berndtsson, nybyggnad av fritidshus och carport på Åslabo 1:8, 

Tranemo 
§ 52, Jonny Hoffman, ändring av byggnad- tillbyggnad på Hökerum 7:68, Ulricehamn 
§ 55, Ulrik Dahlen, tillbyggnad av enbostadshus med uterum på Kajaken 1, Ulricehamn 
§ 58, Karl Andersson, installation av eldstad och rökkanal på Tåstarp 1:59, Tranemo 
§ 59, Ulricehamns kommun, Fastighet, tillbyggnad av förskola med skärmtak på Kölaby 

22:11, Ulricehamn 
§ 67, Radiocentralen i Ulricehamn AB, uppsättning av skylt/ljusanordning på Tullen 10, 

Ulricehamn 
§ 69, Ulricehamns kommun, ändrad verksamhet i lokalen- skola på Lärkan 12, Ulricehamn 
§ 70, Leo Klemenz, installation av hiss på Gisslarp 2:3, Ulricehamn 
§ 71, Enrico Stolz, installation av eldstad på Varnums-Torp 1:13, Ulricehamn 
§ 72, Vattenfall EldistributionAB, ändring av byggnad- yttertak på vist 10:12, Ulricehamn 
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§ 73, Hussein Atwi, installation av eldstad på Gudarp 24:179, Tranemo 
§ 74, Yvonne Odd, installation av eldstad och rökkanal på skogslinden 6, Ulricehamn 
§ 87, Ulricehamns kommun, ändring av byggnad- planlösning och fasad på Begesund 1:86, 

Ulricehamn 
§ 90, Lantdröm Fastighets AB, nybyggnad av radhus och carport (område 1) på Limmared 

15:1, Tranemo 
§ 91, HenrikArvidsson, installation av eldstad och rökkanal på Gällstad 1:131, Ulricehamn 

stutbevis 
§ 38, Jan Thomas Anders Håkansson, nybyggnad av fritidshus på Strängsereds-Åsen 1:6, 

Ulricehamn 
§ 45, Johan Larsson, tillbyggnadavenbostadshus på Murums-Påarp 1:8, Ulricehamn 

Interimistiskt slutbesked 
§ 37, Malin Järsenholt, nybyggnadavenbostadshus på Granhagen 23, Ulricehamn 
§ 39, Monica och Henrik Sävenek, nybyggnadavenbostadshus på Torpet 2:2, Ulricehamn 
§ 41, Nexans Sweden AB, tillbyggnad av industribyggnad påGrimslund 2:77, Tranemo 
§ so, Tranemo kommun, tekniska sektionen, om- och tillbyggnad av förskola på Ingestorp 

3:121, Tranemo 
§ 51, Projektbyggarna i Ulricehamn AB, nybyggnadavenbostadshus på Skogseken 3, 

Ulricehamn 
§54, Gunilla Larsson, nybyggnad av garage på Sträckås 1:14, Ulricehamn 
§ 56, Can Aras Göziibiiyiik, nybyggnad av en bostadshus på Ädelgranen 3, Ulricehamn 
§ 57, Ganimete Selmani, nybyggnadavenbostadshus på Ädelgranen 9, Ulricehamn 
§ 6o, Lennart Standoft, nybyggnadavenbostadshus på Grankotten 5, Ulricehamn 
§ 62, Autotube AB, tillbyggnad av kontor på Maskinen 11, Ulricehamn 
§ 68, Joakim Andersson, nybyggnad avenbostadshus på skeppet 6, Ulricehamn 

Avslutade tillsynsärenden utan åtgärd 
§ 1, Jessica Holländare, Limmared 14:4, Tranemo, ovårdad tomt 
§ 2, Martin Johansson, Vedåsla 6:91, Ulricehamn, ovårdad tomt/fastighet 

Fastighetsbil d ni ngsärenden 

Särskild gränsutmärkning rörande Hester s:6 och Ubbarp 8:16, Ulricehamn Ingen erinran 

Fastighetsreglering rörande Närarp 1:4 och 1:5, Ulricehamn ingen erinran 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 22 

Delegation för miljöärenden 

Beslut: 
Lägga delegationslistan till handlingar. 

Ärende 

Miljöenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående miljöärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista miljöärenden, se bilaga A. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comjulricehamnskommun 
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Redovisning av delegationer i miljöärenden 

Ordförandens delegation 
Inga delegationer 

Livsmedel 

Beslut om riskklassificering av livsmedelsan läggning: 
§ 51, Timmele Kiosk, Timmele 20:53, Ulricehamn 

Sida 1 av 3 

§ 55, Ulricehamns kommun, Kostenheten, Tingslyckan 8, Ulricehamns, Sagans Förskola 
§56, Ayman Khaled, Gudarp 4:18, Tranemo 
§ 64, Hökerums Pizzeria, Hökerum 1:26, Ulricehamn 
§ 78, Ulricehamns Skicenter AB, Vist 10:23, Ulricehamn 

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll: 
§54, Fyrklövern Barnomsorg Ekonomiska Föreningen, Limmared 15:97, Tranemo 
§ 73, Kommunstyrelsen, kostenheten, Marbäck 13:28, Ulricehamn 
§ 82, Maarouflmad, Norra Amerika 7, Ulricehamn 

Beslut om föreläggande om utbildning l grundläggande 
livsmedelshygien: 
2017 
§ 66o, Fabrik 1946 AB, Gällstad 1:49, Ulricehamn 

Miljöskydd 

Beslut om inrättande av enskild avloppsanordning: 
§ 30, Simon Wigenstedt, Getaryggen 1:1, Ulricehamn 
§ 43, Per Petersson, Järpesbo 1:10, Tranemo 
§so, Majvor och Arne Petersson, Gällstads-Boarp 2:4 och Gällstads-Boarp 3:4, Ulricehamn 
§ 61, Kjell Larsson, Kuvarp 1:2, Tranemo 
§ 63, Carelina Trkulja, Ånäs 1:38, Ulricehamn 
§ 65, Hand Boden, Åsarp 7:6, Tranemo 
§ 66, Pia Gustafsson, Törestorp 2:7 och Törestorp 2:8, Ulricehamn 

Beslut om kompostering av latrin: 
§ 68, Karen Ticlemand och Flemming Madsen, Arnås 2:17, Tranemo 

Beslut om miljösanktionsavgift: 
§52, Gun-Britt KristinaAhlgren, Bredhult 1:12, Tranemo 
§53, Jerker Larsson, Murums-Ryda 2:14, Ulricehamn 

TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
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Beslut om installation av värmepumpsanläggning: 
§ 13, Anders Lorenzson, Mossebo 2:32, Tranemo 
§ 59, Stubo AB, Hagtornet 1, Ulricehamn 
§ 74, Simon Wigenstedt, Getaryggen 1:1, Ulricehamn 
§ 89, Jesper Olsson, Gullriset 5, Ulricehamn 
§ 90, Jimmy Gunnar Strålin, Köpmanstorp 1=4, Ulricehamn 

Beslut om tillsynsavgift: 
§ 45, Pelles Bil och Motor Kommanditbolag, Marbäcks-Åsen 1:6, Ulricehamn 

Sida 2 av 3 

Beslut om tillstånd och dispens för bekämpning av skadedjur inom 
Ulricehamns kommuns vattenskyddsområde: 
§ 14, Anticimex AB 

Avfall 

Beslut om föreläggande om försiktighetsmått i och med användning 
av avfall för anläggningsändamål: 
§ 42, Håkan Jesper Moberg, Björnkällan 2:2, Ulricehamn 

Beslut om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall: 
§ 62, Dan Hjärtkvist, Kölingared 7:7, Ulricehamn, beviljas 

Beslut om uppehåll i hämtning av hushållsavfall: 
§ 69, Rolf Einar Johansson, Säm 7:9, Ulricehamn, beviljas 
§ 70, Gösta Ingvar Gunnar Andersson, Grönahögs-skogen 4:1, Ulricehamn, beviljas 
§ 71, Lars Berglund, Varnum 2:3, Ulricehamns, beviljas 

Hälsoskydd 

Beslut om föreläggande om att vidta åtgärder: 
§ 46, Tranemobostäder AB, Länghem 29:9, Tranemo 

Beslut om avgift: 
§ 47, Ulricehamnsgruppen AB, Bogesund 1:331, Ulricehamn 
§ 48, Tvåöringen AB, Baldersnäs 2, Ulricehamn 

Beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd: 
§ 49, Dagny Windefelt, Gudarp 3:342, Tranemo 
§ 76, Maj-Britt Svensson, Kvarnryd 3, Ulricehamn 

TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
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Naturskydd 

Strandsskyddsdispens 
§ 44, Ulricehamns Energi AB, Timmele 1:18, Ulricehamn 

TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 23 

Delegation för alkoholtillstånd 

Beslut: 
Lägga delegationsbeslutet till handlingar. 

Ärende 

Miljöenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående alkoholärenden. 

Tillfälligt tillstånd: 

Tillfälligt alkoholtillstånd för slutna sällskap 
Ulricehamns IF, "Hyllan" i ishallen, 2018-02-03. 

Bygdegårdsförening Årås Kvarn, Årås Kvarn, 2018-03-03. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 24 

Samverkansnämnden miljö och byggs verksamhetsuppföljningar 
2017 

Diarienummer: 2018.293 

Beslut 
Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar att: 

• verksamhetsuppföljningarna 2017läggs till handlingarna. 

Ärendet 

l (l) 

Verksamhetsplanen är ett instrument för att kunna styra, följa upp och mäta verksamheten 
inom samverkansnämndens ansvarsområde. I verksamhetsplanen beskriver 
samverkansnämnden de prioriterade aktiviteter som nämnden vill genomföra för att nå sina 
mål. Samverkansnämndens verksamhetsplan för 2017 bestod dels av övergripande mål men 
också av riktade insatser. Det kan konstateras att samtliga mål ej uppfyllts i helhet, detta skall 
kopplas till personaltätheten under året där vakanta tjänster och högt sjukskrivningstal vilket 
påverkat utfallet. 
Verksamhetsuppföljning 2017, se bilaga A och B. 

Delges 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun 
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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Uppföljning Tertial 3 

Bygg 
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1 Väsentliga händelser 
Ett omfattande arbete har, under sista delen av året, lagts ner på fårberedelser inför bytet av ärendehanteringssystem 
från byggreda till Vision. Gamla ärenden har avslutats, ärendeprocessen har kartlagts och en ny diariestruktur har 
arbetats fram. Dessa åtgärder kommer att innebära en enhetligare och rättssäkrare ärendehantering, samt att det blir 
lättare att ta fram statistik får alla de rapporteringar enheten ska göra till statliga myndigheter såsom t ex Boverket. 

Under 2017 har byggenheten fokuserat på att rekrytera nya medarbetare, dels att ersätta 3 medarbetare som har 
slutat hos oss men även att fårstärka med nya tjänster. s nya medarbetare har påbörjat sin anställning under året, 
dessutom sker fårstärkning med ny tjänst som tillsynshandläggare i början av 2018. Fortsatt rekrytering fortskrider 
under 2018 med tjänst får bygglovshandläggare och byggnadsinspektör. 

Ärendebelastningen avseende bygglov ligger på en stabil nivå, något mindre än tidigare, medan beslut om bygglov 
ligger på en jämn nivå sedan 2016. 

Processkartläggning av processflödet som lovverksamheten består av har kontinuerligt utvecklats. Syftet med att 
kartlägga processflödet är att bland annat skapa en effektivare ärendehantering, ha en ökad rättssäkerhet samt 
underlätta vid introduktionen av nya medarbetare. Rutiner kopplade till ärendehandläggningen håller på att 
upprättas kontinuerligt med mål att ha en tydlig process klar under fårsta halvåret 2018. 

Inriktning får rekrytering av handläggare har justerats med tanke på svårigheten på att få tag i erfarna handläggare, 
vi har anställt handläggare som inte har erfarenhet av handläggning inom plan- och byggområdet men har en grund 
från byggbranschen. Vilket medfår en stor del av internutbildning för de nya handläggarna och därmed tar tid från de 
erfarna handläggarna. Vi kan konstatera att det fortsatt är svårt att rekrytera handläggare med rätt kompetens. 

Ett stort antal gamla ärenden har avslutats under året. 
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2 Uppföljning verksamhetsplan 

2. 1 Systematiskt kvalitetsarbete 

2.1.1 Enheten ska ha en väl dokumenterad, kvalitetssäkrad, effektiv, 
ändamålsenlig och rättssäker administration. 

Arbete pågår/fårväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Utlämnande av handling och registrering av densamme sker inom målvärdet Att ansökningar via e-tjänst ej uppnår 
målvärdet anses dels bero på att byggföretag som ofta söker bygglov ser det svårt att använda tjänsten då de får 
närvarande endast kan söka med hjälp av tjänsten BanklD, leverantören av systemet tittar på andra sätt för företag 
att logga in på. Dessutom anser många kunder fortfarande att det är lättare att ansöka om lov fysiskt. Avsluta äldre 
ärenden är av vikt får verksamheten, varfår enheten fortsätter med insatser att avsluta äldre ärenden och planeringen 
får detta sker över en treårsperiod. Målvärdet får att utse handläggare får ärenden uppnås inte och handlar i grund 
om att få ett fungerande arbetssätt får enheten med många nya handläggare samt ett arbetssätt där flera handläggare 
är med i samma ärenden, det krävs en gemensam arbetsinsats och mycket stöttning, så att vi lämnar rätt information 
till berörda. Utsedda handläggare kommer att vara utsedda under fårsta delen av 2018. stickprovskontroll att 
upprättade rutiner är påbörjat men uppnår inte målvärdet Årlig uppföljning och revidering av rutiner/guider har 
skett i begränsad omfattning då vi akiivt arbetar med att arbeta fram och fastställa den digitala bygglovsprocessen 
under 2018. W ebbarkiv kommer att planeras får under 2018 får att sedan ta det i bruk under 2019. 

Åtgärder/insatser tör utveckling 

Då tydliga rutiner upprättas, i samband med att processflödet kartläggs, kommer detta säkerställa en högre 
rättssäkerhet vid sidan av att effektivisera verksamheten. Detta låter sig dock bäst göras just efter att processflödet 
kartlagts. 

MittBygge marknadsfårs i dagsläget på hemsidan och vid rådgivning vilket kan bidra till att fler kunder använder sig 
av denna portal. 

Fokus läggs på att instruera och lära upp nya medarbetare så att de får den grundkunskap de behöver för att kunna 
utöva yrket samt att de trivs på arbetsplatsen och därmed stannar k'Var. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part Målvärde Kommungrupp 

• Utlämnande av handlingar, 
1,5 dagar 2 dagar högst 2 dagar 

arbetsdagar 

• Antalet dagar för registrering av 
1,5 dagar 5 dagar högst 2 dagar 

inkomna handlingar, arbetsdagar 

• Andelen ansökningar via e· tjänst, % 
12% 11,8% 30% 

- Handläggare utsedd för ärendet 
högst 4 dgr 

senast, arbetsdagar 

• Stickprovskontroll, 1 O st, att 
5 st 10 st 

upprättade rutiner följs eller uppdateras 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Upprätta rutin för utlämnande av handlingar, vid 
sekretessbedömning. Tidsplan: Klart i mars. 

~ Säkerställa rutin för registrering av handlingar. Tidsplan: Klart i 
januari. 

~ Mallarna för bekräftelse, föreläggande om komplettering, risk för 
avslag och delegationsbeslut ska ses över för att göra lättare att 
förstå, stärka bemötandet och öka servicen mot kund. Tidsplan: Klart 
i mars. 

Årlig uppföljning och revidering av rutiner/guider. Tidsplan: Klart Rutiner och guider har uppdaterats i begränsad omfattning eftersom 

i december. arbete med den digitala bygglovsprocessen pågår och förväntas vara 
klar i mitten av 2018. 
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Åtgärdlinsats Kommentar 

Nytt ärendehanteringssystem förbereds och införs årsskiftet Ärendehanteringssystemet tas i drift i början av februari 2018. 

2017/2018. 

~ Fortsatt marknadsföring av MittBygge , hänvisning till e-tjänst vid 
rådgivning 

- E-arkivets ritningar läggs ut på webben (webbarkiv) för att öka Planering sker under 2018 så att E·arkivets ritningar kan läggas ut 

servicen för kund. under 2019, ligger med i VP 2018. 

O Fortsatt avslut av äldre pågående ärenden före 2011 (ÄPBL). Fortsatt avslut av ärende fortskrider och kvarstående ärenden ligger 

Tidsplan: Klart i december. fortsatt med i kommande VP. 

2.1.2 Effektiviteten i myndighetsutövningen inom bygg ska förbättras. Särskilt 
utifrån handläggningstider för förhandsbesked, bygglov, anmälan, marklov 
och rivningslov . 

• Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Det kan konstateras att målvärdena ej uppnåtts avseende snitthandläggningstiden för bygglov från inkommen 
ansökan till beslut och for snitthandläggningstiden från komplett ansökan till beslut. Förklaringar till detta går att 
finna i svårighet att resursmässigt få till rätt balans, där enheten dras med ett underskott av personal och svårigheter 
att rekrytera ny personal främst på handläggarsidan, dessutom har flera medarbetare avslutat sin anställning. 

Att snitthandläggningstiden inte når upp till målvärdet har också sin bakgrund i att Byggenheten är beroende av att 
begärda kompletteringar inkommer inom rimlig tid vilket inte alltid är fallet. Vid sidan av detta skall det också 
beaktas att kompletteringarna inte alltid heller är kompletta, fullständiga eller ade1.·vata varför också nya 
kompletteringar får göras vilket påverkar handläggningstiden. 

Med anledning av den höga ärendebelastningen i forhållande till personalresurser som har legat på olika nivåer under 
året har vi inte lyckats nå upp till angivna målvärden, men vi kan konstateras att snitthandläggningstiden för ett 
bygglov från ansökan till beslut i nämnd och som delegationsbeslut har forbättrats från tertial l. Däremot har 
snitthandläggningstiden från komplett ansökan till beslut gått upp från tertial l men minskat från tertial 2. 

Åtgärder/insatser iör utveckling 

För att enheten skall hamna i balans personalmässigt pågår aktivt rekryteringsprocess. Fortsatt arbete med 
bygglovsprocessen som stöd for nuvarande medarbetare men även för kommande rekryteringar for att på ett tydligt 
sätt få ett gemensamt arbetssätt. Fokus läggs på att instruera och lära upp nya medarbetare så att de får den 
grundkunskap de behöver for att kunna utöva yrket samt att de trivs på arbetsplatsen och därmed stannar kvar. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part Målvärde 
Kommungrupp 

• Snitthandläggningstid för ett 
19,6 veckor 25 veckor högst 13 veckor 

bygglov från ansökan till beslut. 
(nämnd), veckor 

• Snitthandläggningstid för ett 
14,9 veckor 12 veckor högst 1 O veckor 

bygglov från ansökan till beslut. 
(delegation), veckor 

• Snitthandläggningstid från komplett 
4,95 veckor 3,7 veckor högst 3 veckor 

bygglovsansökan till beslut, veckor 

Enligt 9 kap 27 § Plan- och bygglagen så ska ärenden om lov och forhandsbesked handläggas skyndsamt och beslut 
om lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till 
nämnden (komplett ansökan). Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång 
med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

- Arbeta fram rutiner som efterlevs samt möjlighet till verifiering. 
Ta fram egenkontrollplaner för: 1, bygglov enbostadshus 2, slutbesked 
enbostadshus. Tidsplan: Klart i september 

Upprätta mall för hantering av bevakningar inom, lov, 
tidsbegränsade lov, förhandsbesked, tillstånd som har gått ut, 
delgivningskvitto som ej inkommit 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Anteckning av vikt för berört ärende i BR vid muntlig 
kommunikation . Tidsplan: Klart i januari. 

O En gemensam digital bygglovsprocess ska vara klar och fastställa 
ett gemensamt arbetssätt som alla på enheten ska följa . Tidsplan: 
Klart i oktober. 

- Administrationen kontrollerar och begär enkla kompletteringar 
vid registreringstillfället för ansökan . Tidsplan: Klart i december. 

Arbetet med att ta fram rutiner och upprätta mallar samt fastställande av en gemensam bygglovsprocess ligger med i 
planeringen och avses vara klart under fårsta halvan av 2018. 

För begäran av enkla kompletteringar av administrationen har vi prövat under en begränsad tid och mär1.i: att det ofta 
har blivit flera utskick än vad som är rimligt samt en irritation hos de sökande, vi har valt att inte arbeta på detta 
sättet framöver. 

2.1.3 Rättssäkerheten i myndighetsutövningen inom bygg ska förbättras . 

• Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Andelen överklagande beslut som går vår väg i högre instans ligger under målvärdet, av totalt 13 ärenden har enheten 
fått rätt i 8 ärenden, i 2 av ärendena har vi fått rätt i sakfrågan men fel angående uttagen taxa, i resterande ärenden 
har vi fått fel. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerligt bevaka de rättsfall som behandlas under året och göra analyser av dessa och samtidigt bedriva 
omvärldsbevakning av rättsfall från överinstans rörande andra kommuner. 

Indikator/mätetal 

Andel överklagande beslut som 
nämnden har rätt i sakfrågan i högre 
instans, % 

Åtgärdlinsats 

Utfall 

77% 

O Internkontroll ska genomföras årligen med ledning av yttranden 
från JO. Tidsplan: Klart i december 

~ stärka kompetensen hos enheten genom framtagande av rutiner 
och kompetensutbildning enligt plan från medarbetarsamtal 

~ Korrekturläsning av beslut görs av kollega innan utskick. Tidsplan: 
Löpande. 

~ Fortsatt uppbyggnad av kompetens kring lagar och regler, genom 
uppföljning av rättspraxis med hjälp av infosoc. Utbilda nämndens 
politiker minst 3 ggr per år, ut ifrån praxis och ny lagstiftning. 

~ Bevakning sätts på tidsbegränsade lov samt följs upp. Tidplan: 
Klart i maj. 

Utfall fg period 

88% 

Kommentar 

Jfr part 
Kommungrupp Målvärde 

80% 

Internkontroll med ledning av yttrande från JO är inte färdigställt men 
arbete pågår för att få det klart. 

2.1.4 Det som byggs ska ha tillstånd och den byggda miljön ska underhållas och 
skötas så att den är säker och hälsosam, tillgänglig och användbar för alla. 

- Ej påbörjad 

Kommentar 

Analys 

181 ärenden är i dag pågående på enheten inom ramen för tillsyn, varav 6 beslut har fattats. Analys av detta är att det 
under 2017 har varit en hög ärende belastning, i kombination med handläggare som har slutat, sjukskrivning samt 
nyanställningar med personal som inte har grundkompetens inom PBL-området och som är under upplärning så har 
prioritering fått göras för att i första hand hantera ansökningar om bygglov. Hantering av tillsynsärenden är också 
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många gånger komplext och har en längre handläggningstid innan man kommer till ett beslut. Det skall också noteras 
att antalet registrerade tillsynsärenden i sig är en utveckling av verksamheten och dess rättssäkerhet då 
tillsynsärenden skapas där detta är befogat, vilket tidigare inte var fallet. 

Åtgärder /insatser lo r utveckling 

Förändring kommer att ske med anledning av rekrytering av tillsynshandläggare som tillträder sin tjänst i början av 
2018. Ambitionen är att med kommande rekryteringar skapa utrymme för handläggning av de tillsynsärenden som är 
registrerade. Vid sidan av detta skall prioritering av tillsynsärendena också genomföras. Gällande upprättande av 
rutiner för hantering av tillsynsärenden kommer detta vara en del av vidareutvecklingen av processflödet och 
arbetssätt. Framtagande av tillsynsplan ligger med i verksamhetsplanen under slutet av 2018. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part Målvärde Kommungrupp 

- Antalet tillsynsärenden som är 
181 st 104 st 

pågående 

- Antalet tillsynsärenden där beslut 
6 6 

fattats 

Målvärde arbetas fram i samband med framtagande av tillsynsplan. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

- Skapa rutiner för handläggning av anmälda förseelser för beslut. 
Tidsplan: Klart i december. 

- Bestäm arbetssätt för tillsynsarbetet samt framtagande av 
tillsynsplan . Tidsplan: Antas av nämnd februari 2018. 

2. 1. 5 Förbättra samverkan och dialogen internt i Ulricehamns och T ra nemo 
kommun (utifrån planprocessen, samverkan mellan bolag och 
verksamheter). 

Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Planering sker för ökad samverkan med de båda kommunernas olika verksamheter. Samverkan förväntas ge positiva 
effekter för alla parter då verksamheterna får information om bygglovsprocessen vilket ökar deras kunskap samt att 
de får information om vilka krav som ställs på inkomna handlingar för att kunna pröva en ansökan om lov. 

Det akiiva deltagandet i dels detaljplaneprocesser samt i strategisk mark- och plangrupp anses också gynna 
kommunernas respektive verksamheter. Detta då man i ett tidigt skede kan informera om vilka krav som gäller för lov 
och framförallt vad som behöver beaktas i de olika frågorna . 

Åtgärder/insatser lor utveckling 

Kontinuerliga träffar tillsammans med fastighet i de respektive kommunerna har genomförts under året. Planering 
hur strategiska mark- och planmöten ska fungera framöver är under utveckling med Tranemo där vi tar med struktur 
hur vi har arbetat i Ulricehamn. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Upprätthåll god dialog med fastighet U-hamn och Tranemo. 
Tidsplan: Löpande. 

Aktivt deltagande i kommunernas arbete med detaljplaner, 
översiktsplaner och annan övergripande planering (SMP mm) . 
Tidsplan: Löpande. 
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2.2 Kundenkät 

2. 2.1 Företagarnas och medborgarnas omdöme av myndighetsutövningen inom 
bygg ska bli bättre (utifrån information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet). Mäts via SKL:s undersökningar 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och Insikt. 

Arbete pågår/forväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Svar via e-post hamnar precis över målvärdet for båda kommunerna. Tillgängligheten via telefon ligger för Tranemo 
på 33 % och for Ulricehamns på 50 % vilket är högre än forra året för båda kommunerna, skillnaden mellan 
kommunerna kan delvis forklaras med att frågor som går via Tranemo misstänks ha en ökad risk får bortfall då ett 
extra led i kommunikationen finns. För bemötande så ligger de under målvärdet for båda kommunerna vilket kan 
forklaras att utfallet endast tar med graderingen mycket god och god, om graderingen tas med även for medelgod så 
hamnar resultat på wo% for båda kommunerna, ingen i undersökningen har således upplevt att den blivit dåligt 
bemött. Vi uppnår målet for webbinformation till i Ulricehamns kommun, resultat från Tranemo kommun har vi inte 
fått. Vi inte har ännu inte fått resultatet på insiktsmätningen NKI. 

Åtgärder/insatser tör utveckling 

Enheten strävar alltid mot att ha en hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i verksamhetsplanen prioriterats 
och for den verksamhetsplan som gäller for 2018 fortsätter fokus på kunden genom ett flertal aktiviteter. fortsätta 
med öppet hus, delta i fåretagsfrukostar samt att på ett mer aktivt sätt se över hantering av kundkontakter med 
bokningsbar telefon och mötestider. En tydligare kommunikation till kunder avseende var i processen deras ärende 
befinner sig. Hemsidan uppdateras med tydlig information om vår service i handläggning och tydlig redovisning hur 
vår process fungerar samt utveckling och delning av information för privatpersoner och verksamheter. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

• Ulricehamn: Hur stor andel 
83% 80% 103,75% 

av medborgarna som skickar in 
en enkel fråga via e· post som får 
svar inom två arbetsdagar. (KKiK 
mått 1) 

• Tranemo: Hur stor andel av 
83% 80% 103,75% 

medborgarna som skickar in en 
enkel fråga via e-post som får 
svar inom två arbetsdagar. (KKiK 
mått 1) 

• Ulricehamn: Hur stor andel 
50% 46% 108,7% 

av medborgarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga. (KKiK mått 2) 

• Tranemo: Hur stor andel av 
33% 46% 71,74% 

medborgarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga. (KKiK mått 2) 

Ulricehamn: Hur stor andel 
67% 80% 83,75% 

av medborgarna som uppfattar 
att de får ett gott bemötande 
när de via telefon ställt en enkel 
fråga till kommunen. (KKiK mått 
3) 

• Tranemo: Hur stor andel av 
50% 80% 62,5% 

medborgarna som uppfattar att 
de får ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel fråga 
till kommunen. (KKiK mått 3) 

O Ulricehamn: Hur god 
83% 80% 103,75% 

kommunens webbinformation till 
medborgarna är. (KKiK mått 13) 
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Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

_, Tranemo: Hur god 
kommunens webbinformation till 
medborgarna är. (KKiK mått 13) 

- Ulricehamn: Bygglov Insikt 
(NKI index företag) 

- Tranemo: Bygglov Insikt (N Kl 
index företag) 

- Ulricehamn: Bygglov Insikt 
(NKI index privatpersoner, 
föreningar, enskild firma) 

- Tranemo: Bygglov Insikt (N Kl 
index privatpersoner, föreningar , 
enskild firma) 

Åtgärdflnsats Kommentar 

~ Företagsträffar "bygglovsträff för företag" införs vid några 
tillfällen per år med fokus på utbildning och erfarenhetsutbyte. 
Tidsplan: Klart i februari. 

Skapa lättillgänglig information i form av "skrifter" som finns som Utökning har skett med fler ritningsexempeL 

länkar på hemsidan och som kan skicka ut vid behov. Upprätta FAQ. 
Tidsplan: Klart i mars . 

Förbättrad kommunikation och stärka bemötandet genom Har arbetat fram rutin för dessa punkter och förväntas få genomslag 

kontinuerlig uppdatering av "mitt ärende" i MittBygge eller via e -post. fullt ut i mitten på 2018, ligger med i VP:n för 2018. 

säkerställ kommunicering vid : 1. bekräftelse av mottagen ansökan, 2. 
påbörjad granskning och utsedd handläggare, 3. skickat för 
remissyttrande. 4. föreläggande om komplettering, 5. beslut och 6. 
laga kraft. Tidsplan: Klart i juni. 

~ Bekräftelse på ärenderegistrering skickas till sökande 

~ Hemsidan ska uppdateras med en illustration av en förenklad 
bygglovsprocess för att öka servicen mot kund. Tidsplan: Klart i 
februari. 

- Utveckla hemsidan med filmklipp för hur man söker lov för ett 
uterum. Tidsplan: Klart i december. 

~ Utsedd handläggare med kontaktuppgifter (direkt e-post och 
direktnummer) ska framgå på samtliga mallar som kommuniceras med 
kund. Tidsplan: Klart i januari. 

~ Hemsidan ska uppdateras med information om vår service i 
handläggningen . Uppgifter om tillgänglighet (hur man bokar möten, 
när vi har öppet hus) och hur man kommer i kontakt med oss . 
Tidsplan: Klart i februari. 

~ Telefontider utökas till mellan 09:30-11 :30 tre dagar i veckan där 
samtliga handläggare svara för att öka tillgängligheten och servicen 
mot kund. Tidsplan: Klart i februari. 

~ Öppet hus "bygglovsöppet" införs en dag varannan veckan kl. 16-
18 i Tranemo och Ulricehamn för att förbättra tillgängligheten och 
servicen mot kund. Tidsplan: Klart i mars. 

O Enhetens förbättringsarbete kommuniceras ut mot kund på Har lagt ut nyheter på webben och facebook, däremot har inga 

exempelvis webb/Facebook/ i ett pressmeddelande i båda pressmeddelande gått ut. 

kommunerna vid minst 4 tillfällen under året. Tidsplan: Löpande. 

...., Intervjuer genomförs med 5 privatpersoner som precis haft en Åtgärd som flyttas med i VP 2018 . 

bygglovsprocess hos oss som ett led i vårt förbättringsarbete. 
Tidsplan: Klart i december. 

O Samverkan med växeln i Tranemo och Ulricehamn med Förtydligar åtgärden i VP 2018 med tydligare ansvar för 

kontunerliga möten och insatser för att förbättra servicen till kund . administrationen att hantera kontakter med växel i Tranemo och 

Tidsplan: Löpande. Ulricehamn. 

E-post från kund besvaras inom två arbetsdagar. Administrationen hanterar huvuddelen av utgående 
mailkorrenspondens i ärenderelaterade frågor och där ligger vi inom 
mål värdet. Mail som hanterar rådgivning är vi inte framme vid 
målvärdet med anledning av att lägger störst vikt på ärenden som är 
pågående. 
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3 Ekonomi 

3.1 Resultaträkning 

Årsresultat enhet 

Resultaträkning 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Personalkostnader 

Material 

Tele, post, el och vatten 

Entreprenader och köp av 
tjänster 

Hyra, leasing och info 

Diverse kostnader 

Interna kostnader 

Fin . kostn och int 

Resultat före internt köp fr sälj 
(end Väl) 

Resultat 

3.2 Analys och prognos 

Analys 

Årsbudget 

-3 950 

-300 

8 479 

97 

8 

487 

156 

291 

830 

o 

6 098 

6 098 

Utfall Differens 

-4 768 818 

-114 -186 

7134 1 345 

161 -64 

7 

664 -177 

112 44 

431 -140 

947 -117 

o -0 

4 574 1 524 

4 574 1 524 

Byggenheten har erhållit mer externa intäk1er än vad som budgeterats, detta med anledning av att fler avgifter 
fakturerats än vad som beräknats. 

Personalkostnaderna visar ett överskott med anledning av personalomsättning på handläggarsidan samt svårighet att 
rekrytera rätt kompetens samt en långtidssjukskrivning. 

Med anledning av underskott på personal har konsulthjälp använts under året vilket har påverkat utfallet på köp av 
tjänster negativt. 

Investering av kontorsinventarier har skett i slutet av året vilket har påverkat diverse kostnader. 
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4 Volymtal 
Kvalitetstal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 

~ Antal bygglovsansökningar som inkommit under året. 376 409 366 

,? Antal bygglovsbeslut som fattats under året. 332 336 375 

I början av 2018 byter vi ärendehanteringssystem och tillhörande diariestruktur vilket gör att uppföljningen mellan åren 2015-

2017 och 2018 ochframåt kan påverkas. 

Enheten har pågående ärenden som varierar i antal under året och utgör skillnad mellan inkommande och beslutade 
bygglov, variationen kan vara olika i jämförelse mellan åren eftersom ärenden följer med över årsskiften. 
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5 Personal 

Kvalitetstal Budget Utfall Dec Utfall Dec Målvärde 
Kommentar 

2016 

'~ . 
sjukfrånvaro i % av 7,3 % 6,7% 5,5 % 
ordinarie arbetstid ?. Arbetad tid omräknat 15,25 12,01 12,16 
till årsarbeten -· Antal medarbetare i 1 1 
genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 

Analys 

Den rapporterade sjukfrånvaron är 6,7 %, vilket ligger över målvärdet Detta beror till största del på att en 
medarbetare blivit långtidssjukskriven. Förändring från samma period fcirra .året har fårbättrats då sjukfrånvaron låg 
på 7,3%. 

Arbetad tid ligger lägre än vad som är budgeterat och det beror på personalomsättning och att fortsatt rekrytering 
fortskrider. Dessutom har två personer varit föräldralediga under en längre tid på heltid. Svårigheten med att 
rekrytera efterfrågad kompetens medför att längre vakansperioder än beräknat har uppstått. 

Åtgärder 

Arbetsgivaren bedriver ett förebyggande arbete för anställda med en beredskap för långtidssjukskrivningar, detta för 
att skapa goda möjligheter fcir att motverka sjukskrivningar. Kontinuerlig dialog med medarbetarna, upprättande av 
åtgärdsplaner samt samverkan tillsammans med personalspecialister är delar av detta arbete. 

Enhetschef arbetar vidare aktivt med personal genom bland annat kompetensutveckling, arbetsuppföljning och 
delaktighet för skapa en god arbetsmiljö . Enhetschef arbetar utefter upprättad rekryteringsprocess fcir att begränsa 
vakansgraden på enheten. Det är tydligt att 1.·valiten i verksamheten och att arbetsmiljö stärks i ta1.1: med att personal 
rekryteras på vakanta tjänster. 

Fortsatt personalförstärkningar på handläggarsidan fortskrider, åtgärden genomfårs med anledning av konstaterat 
resursbehov och fcir att minska enhetens sårbarhet. 

Uppföljning av tidigare åtgärder 

Ytterligare fårstärkning har skett och en tillsynshandläggare är anställd och påbörjar sin anställning i januari. 
Fortsatt rekrytering av personal fortskrider avseende byggnadsinspektör och bygglovshandlägga re. 

~4--
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61nköp 

Område Kvalitetstal Utfall Kommentar 

Inköp Leverantörstrohet 51,5% 

Totalt inköp 1 147 420 kr 

Byggenheten arbetar med att höja leverantörstroheten. Enheten ser ett behov av att säkerställa att upprättade avtal 
registreras i kommunens avtalssystem. Enheten måste således arbeta for ett bättre utfall och folja upp ordningen på 
avtal och avropa tecknade avtal. Nya upphandlade och tecknade ramavtal kommer även att leda till ökad lever 

il 
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1 Väsentliga händelser 
Ett omfattande arbete har, under sista delen av året, lagts ner på fårberedelser inför bytet av ärendehanteringssystem 
från Miljöreda till Vision. Gamla ärenden har avslutats, ärendeprocessen har kartlagts och en ny diariestruktur har 
arbetats fram. Dessa åtgärder kommer att innebära en enhetligare och rättssäkrare ärendehantering, samt att det blir 
lättare att ta fram statistik får alla de rapporteringar enheten ska göra till statliga myndigheter såsom t ex 
N a turvårdsverket 

Från årsskiftet 2016-2017 har miljöenheten en egen administration. Även denna åtgärd har, och kommer på si1.1: i allt 
större omfattning, att positivt påverka enhetlighet och effe1.i:ivitet. Administrativa moment i handläggningen kan 
flyttas över till administrationen, vilket ger inspektörerna mer tid till det direkta tillsynsarbetet Administrationen har 
även tagit en stor del av arbetet med ovan nämnda förberedelser. 

De ökade resurserna på administrationen ger också större möjlighet att arbeta med kvalitetshöjande 
verksamhetsutveckling. En k'valitetshöjande åtgärd som enheten har börjat arbeta med är intern kontroll av hur 
ärenden handläggs. Vid denna kontrolleras om rutiner finns och är aktuella inom aktuellt område, om rutinerna och 
eventuella checklistor fåljs, samt om alla handlingar finns registrerade i ärendehanteringssystemet på ett korrekt sätt 
och om tiden får handläggning hållits inom fastställda tidsramar. Resultatet från kontrollen gås igenom med berörda 
handläggare, berörd funktion och hittas ett systematiskt fel som kan röra enheten så är tanken att detta ska lyftas på 
ett miljömöte för hela enheten. Interna kontroller kommer att fortsätta även under kommande år. 

Kontorsflytten som genomfördes fårsta delen av året har, vartefter året fårflutit, allt mer kommit att påverka enheten 
och arbetsmiljön i positiv riktning, vilket skapar en positiv spiral får engagemang och effe1.i:ivitet i arbetet. 

Enheten har haft en del personalomsättning under året. Tre medarbetare har gått till andra jobb, en är tjänstledig 
under ett år och ytterligare en är på väg in i tjänstledighet, samt att en av de långtidssjuka åter är i fullt arbete, vilket 
vi ser mycket positivt på. För att kompensera får dessa har tre nya medarbetare anställts samt en tidigare praktikant 
inom livsmedelstillsynen har fått stanna på en tjänst. Ytterligare en administratör och en miljöinspektör är under 
rekrytering. 

I mitten av året utökades även enheten med en tjänst inom området enskilda avlopp. Detta har, som syftet var, 
inneburit att tillsynen av enskilda avlopp kommit i gång ordentligt. Under hösten 2017 skickades brev ut till ca 180 

fastighetsägare om att deras enskilda avlopp skulle inspekteras under 2018 och i månadsskiftet februari - mars 
kommer inspektörerna att börja åka ut på denna tillsyn. 

Under 2017 hade enheten valt att ha fokusområde vatten. Det innebar att de åtgärder som kan komma att påverka 
miljök'valitetsnormerna för vatten ska särskilt beaktas vid all tillsyn och prövning. Exempel på sådana områden är 
fårekomst och skötsel av oljeavskiljare, brunnars belägenhet och eventuell anslutning samt hantering och fårvaringav 
kemikalier. För 2018 kommer fokusområdet att vara avfall. 

Inom hälsos1.')'ddet fokuserades under 2017 på giftfri fårskola samt att tillse att våra skolor har en god ventilation 
både får att säkerställa barnens hälsa och för en god arbetsmiljö får dem som arbetar där. En rapport om projektet 
giftfri fårskola samt giftfria fårskalekök har presenterats för samverkansnämnden under hösten. 

Under året har vi satsat på kompetensutveckling samt utveckling av tvåsamhet inom området fårorenad mark samt 
hantering av massor och avfall får anläggningsändamåL 

Som en effekt av kompetensutvecklingen inom området, samt Trafik'verkets ändrade policy, har även arbetet med 
Trafik'verket och impregneringsanläggningen i Limmared tagit ny fart. Marken där är starkt fårorenad och ärendet 
har stått stilla under många år. Under fårsta halvåret 2018 kommer provtagningar och riskanalyser att göras klar och 
sedan lämnas ärendet över till den del inom Trafik'verket som har att upphandla saneringen. Att detta ärende nu 
flyter på bra och i planera takt känns otroligt bra. 

En handlingsplan får kommunernas arbete med fårorenade områden kommer fårhoppningsvis också att kunna 
presenteras under 2018, när beror dock på Länsstyrelsen som håller på att uppdatera listan över fårorenade 
områden. 
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2 Uppföljning verksamhetsplan 

2. 1 Systematiskt kvalitetsarbete 

2.1.1 Enheten ska ha en väl dokumenterad, kvalitetssäkrad, effektiv, 
serviceinriktad, ändamålsenlig och rättssäker administration. 

Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Uppfciljning och revidering av rutiner och mallar pågår löpande, samt halitetssäkring av ärendehandläggningen. 

Enheten arbetar fortlöpande med att inventera och avsluta äldre ärenden. Att avsluta äldre ärenden är av vi1.1: både 
får verksamhetens del men inte minst för de kunder som lämnat in klagomål eller de som är föremål får ett ärende. 
Ett stort antal ärenden är avslutade under året, eller förnyad kontakt har tagits som leder arbetet framåt. 

Under året har en stor del av rutiner, checklistor och inte minst mallar setts över och uppdaterats, samt en helt ny 
diariestruktur har tagits fram. Detta arbete har varit extra viktigt med anledning av det byte av 
ärendehanteringssystem som sker i början av 2018. 

En kartläggning av enhetens övergripande process för handläggning av ärenden har tagits fram. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kommande år fortsätter arbetet med processer, nu med de ämnesspecifika ärendeprocesserna, fortsatt uppdatering 
av mallar, checklistor och rutiner. 

I november 2017 genomfördes en utbildning i förvaltningsrätt får en stor del av medarbetarna. Arbetet med att 
säkerställa en rättssäker handläggning med stort fokus på likabehandling och kommunikation fortsätter under 2018. 

Åtgärdlinsats Kommentar 

~ Arbeta fram en rutin för handläggning av strandskyddsdispenser 
som beslutas av nämnden. Tidsplan: Klart 30 juni. 

~ Arbeta fram en rutin för hur livsmedelsgruppen ska registrera 
ärenden och fylla i miljöreda. Tidsplan: Klart 31 aug. 

~ Arbeta fram en rutin för handläggning av anmälan om installation 
av cistern. Tidsplan: Klart 31 december. 

~ Arbeta fram en rutin för handläggning av tillstånd för enskilda 
avlopp. Tidsplan: Klart 31 dec . 

~ Arbeta fram mall för awisning av för sent inkommen 
överklagande. Tidsplan: Klart 31 maj . 

~ Uppdatera mall för beslut om värmepumps-anläggning. Tidsplan: 
Klart 31 mars . 

~ Arbeta fram mall för föreläggande om åtgärder inom 
livsmedelstillsynen. Tidsplan: Klart 31 juli. 

~ Arbeta fram en mall för beslut om om klassning av verksamhet, 
hälsoskydd . Tidsplan: Klart 31 mars. 

Rutin för registrering och uppföljning av klagomålsärenden . Denna åtgärd kan inte klarmarkeras helt innan vårt nya 

Tidsplan: Klart 30 april. ärendehanteringssystem är i drift och vi ser att den rutin och 
diariestruktur vi arbetat fram fungerar i praktiken. 

~ Anpassa diariestrukturen som förberedelse inför nytt 
ärendehanteringssystem. Tidsplan: Klart 30 juni. 

~ Processkartläggning av anmälningsärenden för att uppnå enhetligt 
arbetssätt . T ex anmälan om livsmedelsverksamhet. Tidsplan: Klart 31 
oktober. 

~ Årlig genomgång/uppföljning/ samt framtagande av // 
revideringsplan för rutiner/guider. Tidsplan: Klart 30 april. 
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2. 1. 2 Rättssäkerheten i myndighetsutövningen inom miljö ska förbättras . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

I dagsläget sker en kvalitetsgranskning av beslut till samverkansnämnden och även de beslut som fattas på delegation 
kvalitetsgranskas delvis. Mallen får beslut till nämnden och även för delegationsbesluten är uppdaterad får att fålja 
de krav som ställs i fårvaltningslagen. 

De rättsfall som går Miljöenheten mot granskas och lärdomar tas med i kommande ärenden. En stor del av ärendena 
tar Länsstyrelsen inte upp får prövning, vilket torde visa att Miljöenheten gör bedömningar som ligger i linje med 
lagstiftarens intention. Inga ärenden har under året återfårvisats på grund av formfel. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerligt bevaka de rättsfall som behandlas under året och göra analyser av dessa och samtidigt bedriva 
omvärldsbevakning av rättsfall från överinstans rörande andra kommuner. 

Ett utbildningsmaterial i förvaltningsrätt är framtaget och utbildning har skett under 2017 men ska repeteras i 
samband med miljömöten samt även vara tillgänglig för byggenhetens medarbetare. Detta får att höja den 
fårvaltningsrättsliga kunskapen inom enheten. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part 
Målvärde Kommungrupp 

• Andel rätt i överinstans i 
90% 50% 80 % 

förhållande till totala antalet 
överklagade beslut (%) 

• Inga ärenden under året 
O st högst O st 

återförvisade p.g.a. formfel. 

Avsluta äldre pågående ärenden . 
69% BO % 

Avsluta 80 % av ärenden äldre än tre år . 

• Utlämnande av handlingar inom 2 
2 dagar 2 dagar högst 2 dagar 

dagar. 

Den städning som har gjorts i Miljöreda innan vårt nya ärendehanteringssystem Vision införs har inneburit att 
ytterligare några äldre ärenden har identifierats som inte helt avslutade. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Internkontroll ska genomföras med ledning av kommunens, 
länsstyrelsens och livsmedelsverkets revisioner. Med start i januari 
med tobaks· och alkoholtillsynen. 

~ Internkontroll av livsmedelstillsynen. Tidsplan: Klart 30 april. 

Intern kontroll av hantering av klagomålsärenden. Tidsplan: Klart 
31 oktober. 

~ Intern kontroll av handläggning av värmepumpsärenden. Tidsplan: 
Klart 31 augusti. 

~ Ta fram ett system för kvalitetskontroll genom tvåsamhet. 
Tidsplan: Klart 30 juni. 

~ Utbildningsinsatser för förtroendevalda i samband med 
sammanträden. Februari, april, september och november. 

~ Varannan månad , med start i februari, ska en lista över öppna 
ärenden/handläggare tas fram . 

~ Genomgång av överklagade ärenden, för att dra lärdomar och 
utveckla vår handläggning. Tidsplan: Klart 31 januari. 

~ Kontroll- och tillsynsplan ska upprättas inför 2018. Tidsplan: Klart 
30 november 2017. 

~ Behovsutredning inför 2018 ska upprättas . Tidsplan: Klart 15 
februari 2017. 

Den interna kontrollen av klagomålsärenden har inte slutförts inom alla områden. På livsmedel har den slutförts men 
inte inom miljöskyddet och naturvården. Anledningen är det fokus enheten haft på att rensa, justera och uppdatera 
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infcir det nya ärendehanteringssystemet 

2. 1. 3 Hälsoskyddstillsynen ska påverka verksamheter till en positiv utveckling och 
därmed minska olägenheterna för människors hälsa. Tillsynen ska verka för 
att förebygga och undanröja smittspridning . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

När det gäller hälsosk'Yddstillsynen så har de mål som satts upp får tillsynen uppfyllts och handläggarna har utvecklat 
verksamheten. Under året har fokus får hälsosk'Yddstillsynen legat på ventilationen i skolor och radon i 
flerfamiljshus. 

En del rutiner får verksamheten har uppdaterats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt effektivisering och utveckling av tillsynen kommer att ske. 

Med anledning av byte av medarbetare med ansvar får hälsoskyddet kommer kompetensutveckling ske under året, 
samt eventuellt även viss omfördelning av resurser. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period 
Jfr part 

Målvärde Kommungrupp 

• Antal besök på förskolor i 
39st 39 st 

förhållande till tillsynsplan . 

• Delta i bygglovsgranskning en gång 
100% 100% 

per vecka. 

O Andel tillsynsbesök på registrerade 
79 st 79 st 

och anmälningspliktiga verksamheter i 
förhållande till tillsynsplan . 

• Handläggningstid för 
9 veckor 2,3 veckor 6 veckor 

anmälningsärenden från komplett 
anmälan eller ansökan till beslut. (Max 6 
veckor) 

Utfaller bemr på anmälan av förskola som inkom i god tidföre sommaren och avslutadesforst efter inspektion efter start av 
ver·ksamheten på hösten. Anmälan kunde ha hanterats som två ärenden dels anmälan dels or·dinm·ie tillsyn. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Upprätta årlig plan för tillsynsbesöken. Tidsplan: Klart 28 
februari. 

~ Aktiva kundkontakter för återkoppling, utvärdering, i form av Under året har minst tre möten hållits. Dessa har varit både med 

minst 1 träff med verksamhetsutövare. interna och externa kunder, förskolechefer, skolchef, privat 
verksamhetsutövare. 

2.1.4 Miljötillsynen och handläggningen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska främja en hållbar utveckling 
genom att påverka verksamheter till en positiv utveckling och därmed 
förebygga och undanröja skadeeffekter på människors hälsa och miljön . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Den prioritering av obje1.1: som gjordes under 2016 i enlighet med de rekommendationer som SKL ger har följts under 
2017. Det innebär att de objekt som har fårreantal timmar betalar årlig taxa men att de tår besök vartannat eller vart 
tredje år, den sammanlagda tiden för tillsyn blir dock densamma. Detta sätt att prioritera gör att verksamheterna kan 
fa mer stöd och tid vid den operativa tillsynen. 

För enhetens del innebär det också att man följer planen för tillsynen och stressen får medarbetarna blir därmed 
lägre samtidigt som det är till fördel får verksamhetsutövaren. Enheten har under året fortsatt att utveckling sina 
arbetssätt och sin kommunikation. Informationsmaterial har tagits fram, liksom mallar och rutiner, samt 
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uppdatering av hemsida n. 

Det ska också noteras att det i allt fler fall beslutas om ett föreläggande vid konstaterade avvikelser. Detta ger en 
rättssäkrare hantering, samtidigt som det blir tydligare vid uppföljning och framtida besök och dessutom blir 
verksamhetsutövarens rätt att överklaga tydligare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ambitionen är att med kommande rekryteringar skapa utrymme fcir utveckling, informationsmaterial, checklistor, 
lathundar mm. Upprättande av rutiner fcir hantering av tillsynsärenden kommer att vara en del av vidareutvecklingen 
av processflödet. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part Målvärde 
Kommungrupp 

• Antalet tillsynsbesök av de 
138 120 135 

tillståndspliktiga, anmälningspliktiga 
samt övriga miljöfarliga verksamheter 
med årlig avgift. Enligt tillsynsplan . 

• Snitthandläggningstid (medelvärde) 
3,1 veckor 6 veckor högst 8 veckor 

för tillstånd och anmälningsärenden för 
miljöfarliga verksamheter från 
anmälan/ansökan till beslut. 

• Handläggningstid från komplett 
2,2 veckor 2 veckor högst 3 veckor 

ansökan (medelvärde) för tillstånd och 
anmälningsärenden för värmepumpar 
från anmälaniansökan till beslut. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Samordnad tillsyn 

~ Fastställande av checklista för täkttillsynen. Klart 31 maj . 

2.1.5 Kemikalietillsynen och handläggningen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska verka för en minimerad 
användning av skadliga kemiska produkter och kontrollera att de hanteras 
på ett sådant sätt att människor och miljö skyddas. Tillsynen ska också 
stimulera till utbyte av farliga kemiska produkter till mindre farliga 
alternativ. 

Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Detta mätetal kopplar till miljötillsynen som grupp och speglar då samma resultat, då kemikalietillsynen sker i 
samband med att objekten besöks och sker inte skilt från övrig tillsyn. 

Under året har ca 100 köldmedierapporter granskats och godkänts. 

Checklistan fcir kemikalietillsynen har kompletterats med sprängämnesprekursorer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Nya medarbetare inom funktionen behöver få möjlighet att tillägna sig kunskap inom området. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part 
Kommungrupp 

• Antalet tillsynsbesök av miljöfarliga 
133 55 

verksamheter och handel. Enligt 
tillsynsplan . 

• Handläggningstid (medelvärde) för 
2,1 veckor 6,1 veckor 

tillstånd och anmälningsärenden från 
komplett anmälan/ ansökan till beslut. 
(Köldmedie· rapporterna undantaget). 
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Målvärde 

100 

högst 6 veckor 



Åtgärd/Insats Kommentar 

Genomförande av PCB-projekt. Delavstämningar i april och Projektets tidplan justerades med anledning av att ansvarig 

oktober. Tidsplan: Klart 31 december. handläggare var sjukskriven. l dagsläget rullar projektet på bra och 
nytt slutdatum är oktober 2018, men troligtvis kommer det att kunna 
avslutas tidigare . 

~ Komplettera checklistan för kemikalietillsyn med punkter för 
sprängämnes-prekursorer. Tidsplan: Klart 30 nov 

~ Upprätta tidplan för tillsynsbesöken . Tidsplan: Klart 28 februari. 

2.1.6 Avfallstillsynen och handläggningen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska arbeta med att, som ett led i 
arbetet mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle, minimera avfallets 
mängd och innehåll av skadliga ämnen samt se till att avfallet omhändertas 
på ett korrekt och säkert sätt . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Ansökningar om dispenser samt förlängda sophämtningsintervall är många och tar en stor del av tiden, även om varje 
ärende i sig inte tar så lång tid, vilket också syns på snitthandläggningstiden. 

Nedskräpningsärendena tar dock en avsevärt längre tid då de ofta kräver minst ett, kanske fler besök på plats. I vissa 
fall är det frågan om dumpning av rivningsavfall, vilket kan innehålla diverse ämnen som kan vara skadliga för 
människors hälsa och miljön. Under året har bra rutiner arbetats fram för att hantera nedskräpningsärenden. 

I den ordinarie tillsynen kontrolleras nu även avfallshanteringen och målet för denna samordnade tillsyn är därför 
redan uppnådd. 

Åtgärder/insatser ror utveckling 

En ny medarbetare har börjatjobba med området och behöver få möjlighet till fortbildning. 

Under året kommer en inventering av renhållningsabonnemang hos verksamhetsutövare och privatpersoner att göras 
av UEAB. Vi kommer att inom ramen för årets tema, som är avfall, att vid våra tillsynsbesök stämma av om 
verksamhetsutövaren har ett godtagbart abonnemang. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part 
Målvärde Kommungrupp 

• Antalet tillsynsbesök av miljöfarliga 
143 38 100 

verksamheter och handel. (l samband 
med övrig tillsyn.) Enligt tillsynsplan 

• Handläggningstid (medelvärde) för 
1,6 veckor 1,5 veckor högst 4 veckor 

dispenser från komplett ansökan till 
beslut . 

2.1. 7 Miljöenheten ska genom tillsyn driva arbetet med sanering av förorenade 
områden för att skapa en giftfri miljö . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Arbetet med förorenade områden framskrider långsamt och är ofta initierad på grund av planfrågor eller bygglov. 
Detta innebär att det är svårt för enheten själv att styra över vilka områden man ska jobba med. 

Under året har två medarbetare kompetensutvecklat sig inom området och arbetet är nu i gång med flera större 
objekt. 

Checklistor har tagits fram. Interna informationsinsatser har genomförts. 

Åtgärder/insatser f"or utveckling 

Ett samarbete med Länsstyrelsen skulle kunna utvecklas för att i större utsträckning få deras stöd. 

Arbete med att ta fram handlingsplanen är påbörjat men har lagts på is med anledning av att Länsstyrelsen inte 
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hunnit ta fram en uppdaterad lista över områden, vilken planen ska bygga på. 

Indikator/mätetal 

• Objektsbesök utifrån EBH· listan, 
(efterbehandling, av förorenade 
områden) enligt tillsynsplan . 

Åtgärdlinsats 

Utfall Utfall fg period 

6 

Kommentar 

Jfr part 
Kommungrupp Målvärde 

5 

Handläggningsplan/tid·plan för arbete med förorenade områden i Denna åtgärd kan ej färdigställas då Länsstyrelsen ännu inte kommit 

båda kommunerna . Klart 31 mars . med det underlag som behövs . Då enheten inte kan påverka när och 
om ett sådant underlag tas fram har vi valt att ta bort åtgärden från 
vår verksamhetsplan 2018. 

~ Kompetensutveckling, inom Miljösamverkan Västra Götaland samt 
genom Länsstyrelsen, för att säkerställa kompetens och tvåsamhet 
inom området. 

2.1.8 Avloppshandläggningen och tillsynen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Enheten ska arbeta för att alla avlopp ska 
hålla en god rening ur hygieniska och miljömässiga aspekter . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Resurser har nu tillsatts för inventering av enskilda avlopp. Ca 180 brev har skickats ut till fastighetsägare om att 
tillsyn planeras under 2018. 

Tillsyn har även gjorts på samtliga reningsverk. Dessa fåljs dock upp under miljöskydd. 

Rutiner får handläggning har tagits fram. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inventeringsarbetet pågår och får utvärderas under 2018. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part 
Kommungrupp 

• Handläggningstid (medelvärde) för 
2 veckor 

tillstånd från komplett anmälan/ansökan 
till beslut . 

• Handläggningstid (medelvärde) för 
4,6 veckor 

slamdispenser från när ansökan är 
komplett till beslut. 

Vidföregående årsuppföljning var dessa mätvärden inte separerade, tiden var då 2 v. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

~ Checklistor och bedömningsunderlag ska revideras före 
inventering. Tidsplan: Klart 30 juni. 

~ Samverkan med 7H·kommuner för att skapa samsyn kring 
prövning av enskilda avlopp. Delta i anordnade möten. 

Målvärde 

högst 4 veckor 

högst B veckor 

2.1. 9 Enheten ska bevaka och följa upp miljötillståndet i kommunerna för att vid 
behov kunna vidta åtgärder så att alla relevanta miljömål uppfylls . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Provtagningsprogrammet får fårsurning och nedfall fåljs. Arbetet med rapport över miljötillståndet i kommunerna 
pågår tidplanen har fått revideras med anledning av sjukskrivningar. Enligt planen ska den nu vara klar under 2018, 
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dock har ansvaret för denna flyttats över till en annan handläggare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Resurser har omfördelats för att säkerställa att övervakningen kan skötas på ett tillbörligt sätt även vid 
sjukskrivningar och andra ledigheter. 

Indikator/mätetal 

• Utförda provtagningstillfällen. 
(Enligt plan, antal prov: Krondropp 
12+ 3Försurnings·uppföljning 2 ggr lår.) 

Åtgärd/Insats 

Utfall 

15 

~ Uppdatera provtagningsplan, vatten och luft. Tidsplan: Klart 28 
fe b. 

Upprätta miljöövervakningsrapport. Tidsplan: Klart 31 dec . 

~ Bevaka verksamhet luftvårdsförbund & Vattenråd (Nissan , Ätran, 
Viskan) . Genom att delta i deras möten . 

Utfall fg period 

5 

Kommentar 

Jfr part 
Kommungrupp Målvärde 

15 

Tidplanen för denna rapport har justerats med anledning av sjukdom 
hos ansvarig handläggare. Ansvaret har nu flyttats till annan 
handläggare och tidplanen justerats till maj 2018. 

2.1.1 O Strandskyddshandläggningen och tillsynen ska vara effektiv, serviceinriktad, 
ändamålsenlig och rättssäker. Bebyggelse ska främjas samtidigt som 
allmänheten tillförsäkras tillgång till strandmiljöer och goda livsvillkor för 
djur- och växtliv bevaras. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska ske 
på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

De målvärde som finns gällande tillsynen av strandsk)'dd speglar inte det reella behovet utan är satt utifrån 
tillgängliga resurser. De tillsynsärenden som är genomförda är styrda av klagomål och liknande inkommande 
ärenden och men även av egeninitierad tillsyn. 

Omfördelning av resurser har gjorts för att kunnat komma vidare med det startade tillsynsprojektet och de första 
besluten är fattade. Det första stora ärendet är överklagat till Länsstyrelsen och vi inväntar beslut på detta innan vi 
går vidare med ytterligare beslut inom ramen för projektet. 

Åtgärder/insatser tör utveckling 

Rutinen för handläggning av strandskyddsdispenser är klar och fastställd. Under den senare delen av året har en 
tvåsamhet uppnåtts när det gäller handläggning av strandsk)'ddsdispenser vilket ger en större möjlighet att komma 
vidare även med tillsynen. 

Indikator/mätetal Utfall 

• Handläggningstid (medelvärde) för 
5,5 veckor 

dispens från komplett ansökan till beslut 
i nämnd . 

• Handläggningstid (medelvärde) för 
4,4 veckor 

dispens från komplett ansökan till beslut 
på delegation. 

Åtgärdlinsats 

Att under 2017 avsluta tillsynsprojekt Slumsvik. Tidsplan: 
Delavstämning 30 juni. 
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Utfall fg period Jfr part Målvärde 
Kommungrupp 

3,9 veckor högst 8 veckor 

3,3 veckor högst 6 veckor 

Kommentar 

Tidplanen har justerats, till slutet av 2018, med anledning av att vi 
väntar på beslut från högre instans gällande ett överklagat ärende 
samt att vi har bytt handläggare då tidigare ansvarig har gått till 
annat arbete. l juni ska dock delavstämning ske. 



2.1.11 Livsmedelskontrollen ska säkerställa att konsumenterna får säker mat och 
inte blir vilseledda. Kontrollen ska verka för att förebygga och undanröja 
smittspridning . 

• Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Livsmedelskontrollen släpar efter i dagsläget. Främst beror dock eftersläpningen på en tillsynsskuld från 2016 då det 
var en vakans under ett antal månader samt att 2017 är ett så kallat "tungt år" . Med tungt år menas att fler 
verksamhetsutövare ska ha sin tillsyn det aktuella året, alla har inte varje år. Dessutom har kontorsflytten, arbetet 
med processkartläggning, diariestruktur samt planering inför byte av handläggarsystem påverkat. Totalt sett 
genomfårdes dock fler kontroller 2017 än 2016. 

Åtgärder/insatser lör utveckling 

Det arbete som lagts ner, med bl a diariestruktur och rutiner, skapar bättre fårutsättningar för att löpande kunna följa 
och följa upp hur tillsynsarbetet fortlöper, både för gruppen som helhet och får medarbetarna i gruppen. Uppföljning 
sker även veckovis får att snabbt kunna omfördela resurser om något tillstöter som kan påverka möjligheten att nå 
uppsatta mål. 

Under sista tertialen har gruppen fårstärkts med en livsmedelsinspekiör som håller på att sätta sig in i arbetet för att 
kunna arbeta under en kommande föräldraledighet. Detta bedömer vi kommer att leda till en bättre mål uppfyllelse. 

Indikator/mätetal 

• Antal genomförda kontrollbesök 
enligt plan . 

Åtgärd/Insats 

Utfall 

236 

~ Revidering av kontrollplan. Tidsplan: Klart 31 jan. 

~ Engelsk text om livsmedelsverksamhet till hemsidan. Tidsplan: 
Klart 31 mars . 

~ Upprätta t idplan för tillsynsbesök. Tidsplan: Klart 28 februar i. 

~ Aktiva kundkontakter för återkoppling, utvärdering, i form av 
minst 2 träffar med verksamhetsutövare per år. 

Utfall fg period 

221 

Kommentar 

Jfr part 
Kommungrupp Målvärde 

303 

Utbildat personal på H VB· hem och besökt gymnasieskolor för 
utbildningsinsatser. Dessutom deltog enheten i arbetet med 
information och utbildning i samband med World Cup. 

2. 1.12 Enhetens handläggning av animaliska biprodukter ska verka för att 
förhindra smittspridning och tillse en god fodersäkerhet. 

Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Ärendena är i huvudsak händelsestyrda. 

Åtgärder/insatser lör utveckling 

Inom ABP får livsmedel pågår ett projekt tillsammans med Jordbruksverket om tillsyn. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period 
Jfr part 

Kommungrupp 

• Antalet tillsynsbesök. (Enligt 
48 14 

tillsynsplan, häst) 

• Antalet tillsynsbesök, enligt 
o 

kontrollplan 

Målvärde 

48 

o 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

.., Delta i kompetensutveckling inom MVG (Miljösamverkan Västra Enheten deltar även i projekt tillsammans med bl a Jordbruksverket 

Götaland) . för förberedelser inför tillsyn av animaliska biprodukter. 

.., Upprätta tidplan över tillsynsbesök. Tidsplan: Klart 28 februari. 

2.1.13 Enhetens tillsyn och handläggning av serveringstillstånd och folköls
försäljning ska verka för att försäljningen av alkohol och folköl sker på ett 
ansvarsfullt sätt för att begränsa alkoholens skadeverkningar . 

• Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

2017 års tillsyn är genomfcird. 

Inga ärenden gällande stadigvarande tillstånd fcir slutna sällskap har kommit in. 

studiebesök hos annan kommun har inte gjorts. Anledningen är att vi under året har bytt medarbetare och 
kompetensutvecklat internt inom enheten och kommunen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt kompetensutveckling kommer att ske under 2018. Resurserna fcir tillsyn och handläggning håller på att ökas 
fcir att säkerställa tvåsamhet och kontinuitet i handläggning och tillsyn. 

Indikator/mätetal Utfall Utfall fg period Jfr part Målvärde Kommungrupp 

• Tillsynsbesök av serveringstillstånd 
37 15 35 

enligt tillsynsplan . 

• Snitthandläggningstid för 
O veckor högst 8 veckor 

stadigvarande serveringstillstånd till 
slutet sällskap från komplett ansökan till 
beslut . 

• Snitthandläggningstid för 
2,7 veckor högst 8 veckor 

stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten från komplett ansökan till 
beslut. 

• Snitthandläggningstid för tillfalliga 
1,8 veckor 4 veckor högst 3 veckor 

serveringstillstånd till slutet sällskap från 
komplett ansökan till beslut. 

• Snitthandläggningstid för tillfälliga 
6,7 veckor högst 8 veckor 

serveringstillstånd till allmänheten från 
komplett ansökan till beslut. 

Inga ärenden hm· kommit in om stadigvarande servel-ingstillstånd till slutet sällskap. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

.., Delta i kompetensutveckling som anordnas av länsstyrelsen för 
ökad "tvåsamhet". 

- studiebesök/delta i kontrollbesök med annan kommuns 
handläggare . 

.., Upprätta tidplan för tillsynsbesök under året. Tidsplan: Klart 31 
januari. 

2.1. 14 Tillsyn och handläggning av tobaksförsäljning ska verka för att försäljningen 
av tobak och tobaksvaror sker på ett ansvarsfullt sätt samt att 
exponeringen av tobaksrök minskas på skolor och livsmedelsföretag . 

• Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Kommentar 
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Rökfri skolmiljö genomfårs vid ordinarie skol tillsyn. Tre verksamhetsutövare besöktes inte under 2017 och kommer 
därfår att besökas i början av 2018. I början av 2017 ökade vi tillsynsintervallet från vartannat år till varje år, varfår 
en viss eftersläpning var att vänta. 

Åtgärder/insatser Tör utveckling 

U n der 2018 kommer resurser att omfördelas för att säkerställa tillsynen av tobak, då den medarbetare som varit 
ansvarig nu har slutat hos oss. 

studiebesök på annan kommun har inte genomförts. Med anledning av byte av medarbetare har vi i stället fått satsa 
på intern kunskapsöverfåring. 

Indikator/mätetal 

Antalet tillsynsbesök enligt 
kontrollplan 

Åtgärd/Insats 

Utfall 

23 

- studiebesök/ delta i kontrollbesök med annan kommuns 
handläggare. 

~ Återuppta samarbete med polisen för samordnad tillsyn 

~ Se över rutinen för tobakstillsyn. Tidsplan: Klar 31 januari. 

Utfall fg period 

15 

Kommentar 

Jfr part 
Kommungrupp 

Målvärde 

26 

2.1.15 Tillsyn och handläggning av försäljningen av receptfria läkemedel ska verka 
för att försäljningen av receptfria läkemedel sker på ett ansvarsfullt sätt . 

• Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

Tillsynen över receptfria läkemedel samordnas ofta med tobak- och folkölstillsynen. Under 2018 kommer resurser att 
om fårdelas får att säkerställa tillsynen av receptfria läkemedel, då den medarbetare som varit ansvarig nu har slutat 
hos oss. 

studiebesök på annan kommun har inte genomförts. Med anledning av byte av medarbetare har vi i stället fått satsa 
på intern kunskapsöverfåring. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kunskapsöverföring behövs med anledning av byte av medarbetare med ansvar får området. 

Indikator/mätetal 

Antalet tillsynsbesök enligt 
kontrollplan. 

Åtgärd/Insats 

Utfall 

15 

~ Upprätta tidplan för tillsynsbesök. Tidsplan: Klart 28 februari. 

~ Se över rutin för handläggning av tillsynsärenden . Tidsplan : Klart 
28 februari. 

.,_, studiebesök/ delta i kontrollbesök med annan kommuns 
handläggare . 

Utfall fg period 

10 

Kommentar 

Jfr part 
Kommungrupp 

Målvärde 

17 

2.1. 16 Förbättra samverkan och dialogen internt och externt i Ulricehamns och 
Tranemo kommun (utifrån samverkan mellan bolag och verksamheter) . 

• Uppfyllt 
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Kommentar 

Analys 

Planering sker fcir ökad samverkan med de båda kommunernas olika verksamheter. Samverkan fårväntas ge positiva 
effekter fcir alla parter då verksamheterna får information om tillsyn och olika tillståndsprocesser. Det aktiva 
deltagandet i dels detaljplaneprocesser samt i strategisk mark- och plangrupp gynnar också kommunerna respek'tive 
verksamheter. Detta då man i ett tidigt skede kan informera om vilka krav som gäller och framfcira11t vad som behöver 
beaktas i de olika frågorna. 

Åtgärder/insatser rör utveckling 

Kontinuerliga träffar tillsammans med fastighet, VA och andra i de respektive kommunerna genomfors. 

Indikator/mätetal 

• Antal interna och externa remisser 
från t ex Byggenheten, Plan, UEAB , 
Tekniska, Fastighet och Länsstyrelsen 

Åtgärd/Insats 

~ Registrera antal remisser. 

Utfall 

100% 

~ Samverka med växeln i Ulricehamn och Tranemo för ökad 
kundservice. Minst en gång per halvår. 

~ Information i samband med Byggenhetens kundservice. 
Strandskydd och avlopp. 2 ggr på våren och 2 ggr på hösten. 

Kundundersökning av vilka sidor som besöks på hemsidan samt 
vad kunderna bedömer behöver kompletteras eller förbättras . 
Tidsplan: Klart okt. 

~ Lägga ut information på vår hemsida om hur man kan boka möten 
med miljöenhetens handläggare. Tidsplan: Klart 28 februari. 

Utfall fg period 

Kommentar 

Jfr part 
Kommungrupp Målvärde 

100 % 

Undersökning av vilka sidor som besöks är gjord men inhämtandet av 
eventuella synpunkter än ännu inte avslutad utan sker löpande. 

Varje ärende som kommer in till oss tilldelas en handläggare och 
information skickas ut med kontaktuppgifter. På hemsidan finns även 
kontaktuppgifter till ansvariga handläggare för respektive område. 

De verksamheter vi har ti11syn över har en handläggare ansvar och en löpande kontakt med. De ärenden som kommer 
in som ansökningar hamnar på en handläggares bord i princip direk't. I samband med att ett ärende kommer in får 
den sökanden information om vem som är handläggare och hur man kan komma i kontakt med denne. 

2.2 Kundenkät 

2.2.1 Företagens och privatpersoners omdöme av myndighetsutövningen inom 
miljöenheten ska bli bättre (utifrån information, tillgänglighet, 
bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet). Mäts via SKL:s 
undersökningar Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och Insikt. 

Uppfynt 

Kommentar 

Analys 

Ti11gängligheten ligger, för Tranemo på ca 67 %, vilket är detsamma som förra året. Skinnaden gentemot Ulricehamns 
100 % kan vi i dagsläget inte fårklara utan behöver gå igenom de detaljerade siffrorna innan. Resultaten baseras på få 
svar, varav ca hälften har vår enhet svarat på. Detta tillsammans med att frågor som går via Tranemo innebär en ökad 
risk fcir bortfan då ett extra led i kommunikationen finns. Det räcker med att bortfall på ett par samtal fcir att få en 
tydlig försämring av resultatet. 

Resultaten från insiktsmätningarna, NKI, kommer fcirst i april2018 och är därfår inte möjliga att fcilja upp i 
dagsläget. 

Åtgärder/insatser rör utveckling 

Inom ramen fcir den verksamhetsplan som gäller för 2018 fortsätter fokus på kunden genom ett flertal aktiviteter. 
Exempel är deltagande i öppet hus, fåretagsfrukostar samt att på ett mer aktivt sätt ta kundkontakter. Enheten 
arbetar ak'tivt med att fårbättra ärendeprocessen, att ta fram manar fcir de vanligaste besluten samt att informey 
v~rksamhetsutövare inom båda kommunerna. En fördjupad genomgång av vår samtalshantering kom~ att 

go,., 4ff/ '+'·~,J:..• __ .,.----

Miljö, Uppföljning Tertial 3 V 15(21) 



Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

• Ulricehamn: Hur stor andel 
100% 80 % 125 % 

av medborgarna som skickar in 
en enkel fråga via e· post som får 
svar inom två arbetsdagar. (KKiK 
mått 1) 

• Tranemo: Hur stor andel av 
100% 80% 125 % 

medborgarna som skickar in en 
enkel fråga via e-post som får 
svar inom två arbetsdagar. (KKiK 
mått 1) 

• Ulricehamn: Hur stor andel 
50% 46 % 108,7 % 

av medborgarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga. (KKiK mått 2) 

• Tranemo: Hur stor andel av 
50% 46 % 108,7 % 

medborgarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga. (KKiK mått 2) 

• Ulricehamn: Hur stor andel 
100% 80 % 125 % 

av medborgarna som uppfattar 
att de får ett gott bemötande 
när de via telefon ställt en enkel 
fråga till kommunen. (KKiK mått 
3) 

Tranemo: Hur stor andel av 
67% 80% 83,75 % 

medborgarna som uppfattar att 
de får ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel fråga 
till kommunen. (KKiK mått 3) 

• Ulricehamn: Hur god 
83% 80 % 103,75 % 

kommunens webbinformation till 
medborgarna är. (KKiK mått 13) 

Tranemo: Hur god 
75% 80 % 93,75 % 

kommunens webbinformation till 
medborgarna är. (KKiK mått 13) -Ulricehamn: NKI Miljö· och 
hälsoskydd (index företag) 

-Tranemo: NKI Miljö· och 
hälsoskydd (index företag) 

- Ulricehamn: NKI Miljö· och 
hälsoskydd (index 
privatpersoner, föreningar, 
enskild firma) 

- Tranemo: NKI Miljö· och 
hälsoskydd (index 
privatpersoner, föreningar, 
enskild firma) 

- Ulricehamn: NKI 
Serveringstillstånd (index 
företag) 

- Tranemo: NKI 
Serveringstillstånd (index 
företag) 

- Ulricehamn: NKI 
Serveringstillstånd (index 
privatpersoner, föreningar, 
enskild firma) 

- Tranemo: NKI 
Serveringstillstånd (index 
privatpersoner, föreningar, 
enskild firma) 
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Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

- Ulricehamn: NKI 
Livsmedelskontroll (index 
företag) 

-Tranemo: NKI 
70 

Livsmedelskontroll (index 
företag) -Ulricehamn: NKI 
Livsmedelskontroll (index 
privatpersoner, föreningar, 
enskild firma) 

- Tranemo: NKI 
Livsmedelskontroll (index 
privatpersoner, föreningar , 
enskild firma) 

Åtgärdflnsats Kommentar 

. ~ Delta i minst två företagsfrukostar under året . 

~ Förtydliga våra mallar för bekräftelse, komplettering samt 
delegationsbeslut. Tidsplan: Klart 30 juni. 

- Genomföra intervjuer med 5 privatpersoner som haft ett ärende Åtgärden har inte hunnits med under året. 

hos oss för uppföljning och utvärdering. Tidsplan: Klart 31 augusti. 

~ Säkerställa att frånvaromeddelanden läggs in i e -posten vid 
franvaro . Samt att hänvisning sker vid frånvaro. Följs upp vid APT 
minst 3 ggr/år. 

~ Utveckla ett system så att kunden direkt i sin bekräftelse, samt i 
övrig kommunikation, får meddelande om vem som kommer att 
handlägga ärendet samt hur denne kan nås. Tidsplan: Klart 31 januari. 

~ säkerställa att svar på e-post från kund till handläggare ges inom Vad gäller denna så är rutinerna förändrade och all post ska in till 

tva arbetsdagar. Mäts tertial vis . administrationen som svarar inom två arbetsdagar. 

- Kommunicera tillsynsprojekt och förbättringsarbete ut mot kund t Kommunikation sker med info om hur detta ska kunna ske, antingen 

ex webb/fb/press-meddelande. Minst 4 ggr/år. på hemsidan eller på Facebook. Vi har ännu inte hittat rätt form . 

~ Aktiva kundkontakter för återkoppling, utvärdering, i form av 
minst 2 träffar med verksamhetsutövare per år. 

~ Bekräftelse på ärenderegistrering skickas till sökande inom 2 
dagar. Tidsplan: Löpande 

~ Kundundersökning av vilka sidor som besöks på hemsidan samt Se tidigare kommentar under 2.1. 16. 

vad kunderna bedömer behöver kompletteras eller förbättras . 
Tidsplan: Klart okt. 

~ Undersöka och upprätta en plan för införande av e-tjänster inom Detta uppdrag löper över längre tid då det behöver samordnas med 

miljöområdet. Tidsplan: Klart 31 augusti. övriga e-tjänster inom kommunen. 
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3 Ekonomi 

3.1 Resultaträkning 

Årsresultat enhet 

Resultaträkning 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Personalkostnader 

Material 

Tele, post, el och vatten 

Entreprenader och köp av 
tjänster 

Hyra, leasing och info 

Diverse kostnader 

Interna kostnader 

Resultat före internt köp & sälj 
(end Väl) 

Resultat 

3.2 Analys och prognos 

Analys 

Årsbudget 

-4 000 

-300 

9 163 

192 

20 

158 

55 

352 

742 

6 382 

6 382 

Utfall Differens 

-4 467 467 

-361 61 

9 510 -347 

143 49 

7 12 

209 -51 

2 53 

488 -136 

812 -70 

6 344 38 

6 344 38 

Enheten fick ett överskott på intäktssidan, vilket är ett resultat av det kvalitetsarbete som genomförts bl a gällande 
faktureringen samt den tillsynsavgift Trafik'Verket betalat med anledning av vårt arbete i samband med 
tankbilsolyckan på riksväg 40 under 2016. 

Underskottet för personalkostnader beror på sjukskrivningar, sjuklöner samt de överanställningar som gjorts för att 
säkerställa resurser till tillsynen. 

Underskott har även uppstått för hyra och leasing av bilar. För kommande år har denna post ökats då vi kommer att 
leasa fler bilar direkt till enheten. Detta gör att förutsägbarheten, och därmed budgeteringen, gällande kostnader blir 
större, samt att tillgången på bilar för tillsynsbesöken blir säkrare. 

Underskottet för administrativa tjänster omfattar kostnaderna för Comprima, det digitala arkivet, som utgör en stor 
del av underskottet. 

~+ 
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4 Volymtal 
Kvalitetstal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 

"':.: Antalet inkommande och upprättade ärenden. Miljöskydd 760 845 714 

~ Antalet inkommande och upprättade ärenden. Livsmedel 551 358 341 

/' Antalet inkommande och upprättade ärenden. Naturvård 163 111 161 

I början av 2018 byter vi ärendehanteringssystem och tillhörande diariestruld:ur vilket gör att uppföljningen mellan 
åren 2015-2017 och 2018 och framåt kan påverkas. 

Miljö, Uppföljning Tertial 3 



5 Personal 

Kvalitetstal Budget Utfall Dec Utfall Dec Målvärde 
Kommentar 

2016 

r sjukfrånvaro i % av 10,3% 10,5% 9% Vi bedömer att det är rimligt 

" ordinarie arbetstid med nuvarande förutsättningar 
att ha som mål att hamna på 9 
% /'. Arbetad tid omräknat 17,04 14,88 16,9 

till årsarbeten 

- • Antal medarbetare i 2,3 1,5 Detta tal torde minska med 
genomsnitt med anledning av att 
långtidssjukfrånvaro långtidssjukskrivna har ökat sin 

arbetstid samt att en har 
återkommit på heltid. Vi 
bedömer därför att vi kan sätta 
ett målvärde på att detta antal 
ska minska ytterligare med 
minst en medarbetare i 
långtidssjukskrivning under 
detta år. 

Analys 

sjukfrånvaron på miljöenheten är hög och ligger över snittet om man järnfår med sjukfrånvaron i Ulricehamns 
kommun. Den höga sjukfrånvaron i arbetsgruppen beror på långtidssjukskrivningar som utgör en betydande andel av 
antalet anställda på enheten. I dagsläget har dock en av de långtidssjukskrivna återgått i arbete på full tid, en är 
tillbaka i deltidsarbete. Tyvärr har en minskat sin arbetstid, vilket gör att vi inte lyckats nå våra mål får 2017. Vi ser 
dock positivt på utvecklingen och arbetar ah.1:ivt med kontinuerlig uppföljning och handlingsplaner. 

Det är viktigt att även kontinuerligt bevaka de korta sjukskrivningarna då de skulle kunna vara varningssignaler för 
kommande långtidssjukskrivningar. 

Arbetad tid redovisar ett lägre utfall än budgeterade tjänster vilket har en koppling till sjukskrivningstalen på 
enheten, dock har arbetad tid ökat under året. 

Åtgärder 

Arbetsgivaren bedriver aktiva rehabiliteringsprocesser får anställda med långtidssjukskrivningar, genom kontinuerlig 
dialog, såsom återkommande avstämningar av arbetsuppgifter och prioriteringar, upprättande av åtgärdsplaner och 
handlingsplaner samt arbete med personalspecia lister, vårdgivare och försäkringskassa . 

Enhetschef arbetar vidare aktivt med personal genom bl a kompetensutveckling, arbetsuppföljning och delaktighet 
får att skapa en god arbetsmiljö. Arbete sker utefter upprättad rekryteringsprocess för att begränsa vakansgraden på 
enheten. Det är tydligt att kvaliten i verksamheten och att arbetsmiljö stärks i takt med att personal rekryteras på 
vakanta tjänster och överanställningar görs. 

Enheten har fårstärks med en tidsbegränsad anställning för att kompensera får medarbetare som är sjukskrivna och 
inom livsmedelstillsynen och hälsoskyddstillsynen är en vikarie rekryterad får en föräldraledighet samt får att bättre 
kunna täcka upp inom alkoholhandläggningen och tillsynen. 

Uppföljning av tidigare åtgärder 

Arbetet fortsätter med täta uppföljningar av deltids- och heltidssjukskriven personal, samt kontah.1:er med 
Försäkringskassan, personalenheten och vårdgiva re. Vi arbetar även med handlingsplaner får medarbetare som är på 
väg in i ökad arbetsprocent 

Just nu pågår ett arbete med resurs- och kompetensinventering får att satsa på rätt kompetens vid den rekrytering 
som behöver ske får att ersätta medarbetare som är tjänstlediga eller har slutat hos oss. 

qf+-
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61nköp 

Område Kvalitetstal Utfall Kommentar 

Inköp Leverantörstrohet 61 ,6% 

Totalt inköp 635 293 kr 

Miljöenheten arbetar aki:ivt arbete med att höja leverantörstroheten. Enheten ser ett behov av att säkerställa att 
upprättade avtal registreras i kommunens avtalssystem. Enheten måste således arbeta for ett bättre utfall och följa 
upp ordningen på avtal och avropa tecknade avtal. Nya upphandlade och tecknade ramavtal kommer även att leda till 
ökad leverantörstrohet. 

Anledningen till den låga avtalstroheten under tertialen beror på att prenumerationer har betalats, vilka inga avtal 
kan tecknas for. Dessutom har ett antal konferenser och utbildningar betalats, vilka inte heller kan ligga inom avtal. 
Exempel är utbildningar som Länsstyrelsen håller någon av de statliga myndigheterna. 
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Samverka~snämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 25 

1 ( 1 ) 

Samverkansnämnden miljö och byggs behovsutredning 2019- 2021 

Dnr. 2018.347 

Beslut 
• anta behovsutredning 2019 - 2021, 

• från kommunstyrelsen begära ytterligare resurser i enlighet med behovsutredningen 
motsvarande 15,01 tjänster. 

Ärendet 
Enligt miljöförordningen (2011:13) skall det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen skall avse en tid om tre år. Utredningen skall vidare ses över vid behov och 
detta minst en gång per år. Behovsutredningen skall i fråga om en kommunal nämnds tillsyn 
beslutas av nämnden enligt n § miljöförordningen. Samverkansnämndens behovsutredning 
omfattar hela verksamheten bestående av miljö, bygg samt administration. Det totala 
resursbehovet motsvarar 15,01 tjänster. 
Behovsutredning 2019 - 2021, se bilagor A och B. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun 
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun 

Byggenheten och Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

ULRICEHAMNs 
KOMMUN 

TRAN EMO 
KOMMUN 
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Enhetschef 
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Behovsutredning 2019-2021 Samverkansnämnden miljö och bygg, byggenheten 

BEHOVsUTREDNING 2018-2020 
SAMVERKANsNÄMNDEN MILJÖ OCH BYGG, 
byggenheten 

1 Inledning 
Det är lämpligt att hos tillstånds- och tillsynsmyndigheten finns en utredning om 
handläggnings- och tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt plan och 
bygglagen. Behovsutredningen avser en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och 
minst en gång varje år. Kravet på behovsutredning återfinns inte som ett uttryckligt krav för 
plan och bygglagen men anses vara ett lämpligt planerings- och styrdokument för 
samverkansnämndens ansvarsområde. Det är viktigt att myndigheten även beskriver behovet 
i övrig för att åskådliggöra vilka resurser som krävs för att leva upp till den lagstiftning som 
finns inom hela Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarområde. 

Med denna bakgrund tas en behovsutredning fram för byggenhetens ansvarsområde. Denna 
utredning visar behovet för byggenhetens arbete inom plan och bygglagens område. I 
utredningen ingår en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot kraven på 
en kompetent och effektiv myndighetsutövning samt ett rättssäkert och likformigt 
myndighetsarbete. Även konsekvenserna av om en fullgod verksamhet inte kan upprätthållas 
lyfts. 

Behovsutredningen fastställs av Samverkansnämnden miljö och bygg. Samverkansnämnden 
delger sedan behovsutredningen och äskar medel av kommunstyrelsen som har 
budgetansvaret för verksamheten. Inför kommunstyrelsens beslut om budget bereder 
samverkanskommunerna ett gemensamt beslutsförslag för budgeten till värdkommunens 
kommunstyrelse. Behovsutredningen ska sedan ligga tillgrund för tillsynsplan som kopplas 
till verksamhetsplanen för byggenheten för 2019 med utblick till 2021. 

2 Utredningen 
Behovsutredning omfattar, förutom det förutsebara arbetet, en uppskattad mängd 
ansökningar, anmälningar, klagomål och remisser eftersom det i förväg inte går att veta hur 
stort detta behov blir under de kommande åren. En svårighet i behovsutredningen är att en 
stor del av tillsynsarbetet är händelsestyrt. Större händelser som inträffar kan snabbt 
omkullkasta de uppskattade behoven. Ett omfattande klagomålsärende med flera inblandade, 
är sådant som måste få prioritet och tar mycket tid i anspråk. Dessutom kan oförutsedda, 
tillkommande uppdrag och annat påverka verksamheten under året. 

Total tillgänglig tid per heltidstjänst har bestämts till1500 timmar/år, efter det att avdrag 
gjorts för semester, sjukdagar och annan typ av frånvaro. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) anger tillgänglig arbetstid till mellan 1350 och 1450 timmar. Tillgänglig tid för objekts
eller ärendeknutet arbete har i utredning satts till11oo timmar, vilket är 100 timmar mer än 
vad SKL anger i sin modell för risk- och resursbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Någon tidsättning för bygg har inte tagits fram utan utgångspunkterna för 
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miljötillsyn har använts. Övrig tid har avsatts till lednings- och övergripande arbete, 
koordination samt handläggarnas administrativa tid. slutligen sammanställs det totala 
behovet ochjämförs med tillgängliga resurser, vilket sedan ligger till grund för kommande 
prioriteringar samt därefter påföljande tillsynsplan och planering. 

3 Bygg 

3.1 Tillsyn enligt plan- och bygglagen 

3.1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden ansvarar för bevakning av att den byggda miljön är säker, tillgänglig 
och användbar för alla. Den byggda miljön ska även skötas och underhållas enligt 
samhällskraven. Misstänkta förseelser ska utredas och förseelser inom tillsynsområdet ska 
innebära påföljder och rättas till. Tillsynsområdet omfattar allmänna platser och publika 
lokaler, byggnadsverk och tomter, installationsanläggningar, såsom ventilation och 
hissar/portar, tillståndspliktiga åtgärder. 

Exempel på samverkansnämndens tillsyn: 

En lovpliktig/ anmälningspliktig åtgärd är påbörjad utan startbesked eller tagen i bruk utan 
slut besked. 

En åtgärd strider mot beviljat lov. 

En åtgärd strider mot något tekniskt egenskapskrav. 

Att motordrivna anordningar i byggnadsverk kontrolleras. 

Att ventilationssystem kontrolleras på föreskrivet sätt, obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK). 

Tillstånd enligt plan- och bygglagen 
Byggenheten ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. 

Generell tidsuppskattning 
Tiden avser faktiska behovet av tidsåtgång i ärenden för ett rättssäkert, effektivt, utvecklande 
och kvalitetssäkrat resultat av samverkansnämndens myndighetsutövning inom bygg. Antal 
ärenden är baserat på ett snitt mellan inkomna och beslutade ärenden 2017, även i ärenden 
som inte är beslutade har inneburit en arbetsinsats för byggenheten. 

s;?f+ 
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Tabell resursbehov lov 

Arbetsuppgift Handläggning Ad min Antal Hand l Ad min Summa 
ärenden 

tirn/ärende tirn/ärende 2017 2017 2017 

TILLSTÅND 

Lov enkla 6 4 111 666 444 

Lov normala 12 6 190 2280 1140 

Lov komplicerade 55 9 65 2575 585 

Summa lovskede 6521 2169 8690 

Anmälan 3 1,5 146 438 219 

Bygg enkla 1,5 2 151 227 302 

Bygg normala 12 5 150 1800 750 

Bygg komplicerade 26 8 60 1560 480 

Summa byggskede 4025 1751 5776 
Total summa 
tillstånd 10546 3920 14466 

Tabell resursbehov tillsyn 

TILLSYN Handläggning A dm Antal objekt Hand l a dm summa 

(tim/objekt) (tim/objekt) (uppskattn) 

Ventilation o, 1 0,2 1000 100 200 300 

Hissar/portar 0,5 0,2 260 130 52 182 

Allmänna platser 0,4 0,2 650 260 130 390 

Pågående byggarbete 0,2 o, 1 500 100 50 150 

Byggnadsverk tomter - - 38000 400 120 520 

Utredning 8 3,5 181 1448 634 2082 

Ingripande 32 6 35 1120 210 1330 

Utredning, Lov 11 o 
Total tidsåtgång 
tillsynsarbete 3558 1396 5064 

Tabell resursbehov övrigt arbete 

Övrigt arbete (tim/år) Lov Bygg A dm 
Fysisk 

Summa 
planering 

Rådgivning 950 480 890 2320 

Nämnd/presidie 95 11 o 520 725 

Fysisk planering (DP, 760 760 
ÖP, kart) 

Verksamhetsutveckling 750 750 

Summa övrigt arbete 1045 590 2160 760 4555 

Sida6a:v~ 

t(~ 
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Tabell sammanställning 

Uppskattat 
tidsåtgångsbehov i Övrigt 
timmar/år Tillstånd Tillsyn arbete Summa 

Administration 3920 1396 2160 7476 

Lov 6521 110 1045 7676 

Bygg 4025 590 4615 

Tillsyn 3558 2558 

Fysisk planering 760 760 

Total: 14466 5064 4555 24085 

Administration 
Registrering, kommunikationer, utskick, arkivering, inventera, kontrollera, dokumentera och 
föra register över tillsynsobjekten. 

Handläggning lov 
Granskning, bedömning, kommunicering, plats besök, sammanställning av information och 
beslutsformulering 

Handläggning bygg 
Granskning, bedömning, kommunicering, samråd, arbetsplatsbesök 

Handläggning tillsyn 
Antal objekt är inte inventerade utan det är en uppskattning. Tid/ objekt är också uppskattad 
och troligtvis mycket lågt räknad i ett initialt skede. 

Fysisk planering 
Handläggarstöd vid framtagande av detaljplaner och översiktsplan. Tidsåtgång är inte 
inventerade utan det är en uppskattning. 

Rådgivning, information 
Kundmottagning, informationshämtning, utredning, bedömning. 

3. 2 Samhällsplanering 

3.2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet innebär bl a att delta vid samhällsplanering och bidra med kunskap inom de egna 
kompetensområdena för att försöka säkerställa att otillbörlig miljöpåverkan inte sker. 

Deltagande i samhällsplaneringsarbete, där vi ger våra frågor en framträdande plats och 
påverkar all samhällsplanering. Företrädare från miljö och bygg deltar aktivt i kommunernas 
arbete med detaljplaner, översiktsplaner och annan övergripande planering. 
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4 Administration 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Administration är ett viktigt område som berör alla medarbetare i det dagliga arbetet. Det är 
viktigt med dokumenterade rutiner och en tydlig arbetsfördelning för att det administrativa 
arbetet ska kunna fungera så bra som möjligt. Dokumentation av vad ärendehanteringen 
kräver av personal och administrativt stöd ger en bra utgångspunkt till en behovsutredning. 
Det administrativa arbetet innefattar dels administratörernas arbetsuppgifter, dels övriga 
tjänstemäns samlade administrativa arbete. 

ständigt ökande krav på ärendehantering, ökande ärendeflöde, tillkommande eller utökade 
arbetsuppgifter samt olika rapporteringsskyldigheter är några av faktorerna som leder till 
ökat administrativt arbete. Genom att arbeta i riktning mot mer kvalitetssäkrat 
myndighetsarbete, så ställer det också med nödvändighet ökade krav på en väl fungerande 
administration. Förhoppningsvis ska kvalitetsarbetet på sikt leda till en ännu bättre och ännu 
mer effektiv administration, utifrån utvecklade rutiner och ärendeflöden. Tillgång till 
administrativa stödresurser är dock oerhört viktigt och tillgången påverkar tiden som kan 
avsättas för till exempel det operativa tillsynsarbetet. 

Under 2018 kommer ärendehanteringssystemen att bytas ut till Vision, tidigare Miljö- och 
Byggreda. Detta kommer under en övergångsperiod att kräva ytterligare administrativa 
resurser för att sedan plana ut och återgå till normal nivå. 

Under 2018läggs mer administrativt arbete över från handläggare till administrationen 
vilket på sikt kommer att innebära att tiden som alla handläggare i dag lägger på 
administration kommer att kunna minskas och i stället läggas på handläggning och operativa 
arbetet. Den administration som tillhör själva tillsynen och ärendehanteringen såsom 
kommunikation, planering av besök och att besvara frågor mm relaterat till ärenden eller 
sakområden kan aldrig komma att flyttas från handläggare till administratörer eller 
assistenter. 

4. 2 Resursbehov för administration 
Inrättade Inrättade Behov av 

Område Administration Resursbehov tjänster st, tjänster h, Balans ytterligar enligt enligt e tjänster budget budget 

Totalt behov 
7476 administration 4 6ooo -1476 t, o 
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5 Resursbehov 

5.1 Befintliga resurser på byggenheten 
Handläggare ca 1100 timmar/år, administration ca 1500 timmar/pers och år. En tjänst 
bedöms ca 40 % gå till andra kommunuppgifter. En tjänst på ca 8o % tillsyn samt ca 20 % 
lov. 
Lov: 
Bygg: 
Tillsyn: 
Fysisk planering: 
Administration: 

5,8 handläggare 
3 handläggare 
o,8 handläggare 
0,4 handläggare 
4,0 administratörer 

6380 handläggningstimmar 
3300 handläggningstimmar 
88o handläggningstimmar 
440 handläggningstimmar 
6ooo handläggningstimmar 

5.2 Resursbehov för bygg (befintlig- behov) 
Lov: 6380- 7676 = -1296 timmarj11oo = 1,2 tjänst saknas 
Bygg: 3300- 4615 = -1315 timmarj11oo = 1,2 tjänst saknas 
Administration: 6ooo- 7476 = -1476 timmar/1500 = 1,0 tjänst saknas 
Tillsyn: 880- 3558 = -2678 timmarj11oo = 2,4 tjänst saknas 
Fysisk planering: 440- 760 = -320 timmarj11oo = 0,3 tjänst saknas 
I nedanstående tabeller sammanställs resursbehov relaterat till tillgängliga resurser och med 
balanssammanställningar. 

Inrättade 
Inrättade tjänster h, 

Behov av 
Område Resursbehov tjänster st, Balans ytterligare 

enligt budget 
enligt budget 

tjänster 

Bygglovshandläggning 7676 5,8 6380 -1296 

Byggnadsinspektion 4615 3 3300 -1315 

Tillsynsverksam het 3558 0,8 880 -2678 

Fysisk planering 760 0,4 440 -320 

Administration 7476 4 6000 -1476 

Totalt behov bygg 24086 14 

Tittar man tillbaka på det resursbehov som framställdes inför 2018 så ligger behoven på 
ungefår samma nivå, för att kunna bedriva en enhetlig, rättssäker och effektiv handläggning 
och tillsyn. Enheten har dock ökade ambitioner både vad gäller kvalitet på handläggning och 
tillsyn, enhetlighet och rättssäkerhet såväl som en ökad service till våra kunder, både internt 
inom kommunerna och externt gentemot våra kunder och fastighetsägare. 

6 Konsekvenser vid bristande resurser 
De övergripande konsekvenserna vid bristande resurser är att det kan bli svårt att uppfylla 

1,2 

1,2 

2,4 

0,3 

1 

6,1 

kraven på likabehandling och rättssäkerhet vid handläggning och övrig ärendehant:~-f 
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tillsynsarbete kan behöva prioriteras bort, även sådant som är lagstadgat. Service gentemot 
kund blir sämre då handläggningstiderna och svarstiderna blir längre. Detta kan även leda 
till att nya verksamhetsutövare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. 

Då kontroll och uppföljning inte har kunnat utföras under en längre tid i enlighet med 
fastställt behov, har en tillsynsskuld uppkommit och risk finns att den fortsätter öka. 
Förutom de direkta verksamhetsrelaterade konsekvenserna tillkommer personalens 
välmående och risk för ökade sjukskrivningstaL 

Inskolning av ny personal är resurskrävande och dessa resurser måste då tas från den direkta 
handläggningen. Vid en långsiktig strategi skulle dessa resurser kunna sparas och i stället 
läggas på handläggning och tillsyn. 

Det är otroligt svårt att mäta om och när tillsynen är tillräcklig. Måluppfyllelsen kan definitivt 
förbättras med resurstillskott. 

Historiskt har följden blivit att oaktsamma byggherrar och fastighetsägare kan fortsätta 
missköta sig under åratal utan konsekvenser. skötsamma får därigenom samma behandling 
som vårdslösa konkurrenter och målen likabehandling, kundfokus och rättssäkerhet har 
offrats. 

Byggenheten lägger i dag resurser på att stötta andra verksamheter i kommunerna när deras 
uppdrag och ärenden har med PBL att göra. Kommunerna växer och det kräver internt 
samarbete och att byggenheten har resurser för att inte hämma utvecklingen i kommunerna. 
Har byggenheten tillräckligt med resurser så skapar det ökade förutsättningar för 
kommunerna att möta den efterfrågan och de behov som finns kopplat till byggnation av 
exempelvis bostäder, industrier och kommunalservice. 

Patrik Mårtensson 

Enhetschef bygg 



2018-xx-xx 
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BEHOVsUTREDNING 2019-2021 
SAMVERKANsNÄMNDEN MILJÖ OCH BYGG, 
Miljöenheten 

1 Inledning 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år. Kravet på behovsutredning återfinns inte som ett 
uttryckligt krav för övrig lagstiftning inom samverkansnämndens ansvarsområde. Det är 
dock viktigt att tillsynsmyndigheten beskriver behovet även för dessa områden för att 
åskådliggöra vilka resurser som krävs för att leva upp till den lagstiftning som finns inom 
Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarområde. 

Med denna bakgrund tas en behovsutredning fram för samverkansnämnden miljö och byggs 
ansvarsområde. Denna utredning visar behovet för samverkansnämnden miljö och byggs 
tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd, naturvård och miljöövervakning enligt 
miljöbalken, men även behoven inom de övriga tillsynsområdena som enheten ansvarar för, 
såsom offentlig livsmedelskontroll, animaliska biprodukter, tobak och folköl, alkohol samt 
receptfria läkemedel. I utredningen ingår också en bedömning av vilka resurser som krävs för 
att svara upp mot kraven på en kompetent och effektiv myndighetsutövning, på att vara en 
god myndighet, att kunna utöva en rättssäker och likformig tillsyn samt vara ett stöd mot 
övriga enheter och sektorer inom kommunen. Även konsekvenserna av om en fullgod 
tillsynsverksamhet inte kan upprätthållas lyfts. 

Behovsutredningen fastställs av Samverkansnämnden miljö och bygg. Samverkansnämnden 
delger sedan behovsutredningen och äskar medel av kommunstyrelsen som har 
budgetansvaret för verksamheten. Inför kommunstyrelsens beslut om budget bereder 
samverkanskommunerna ett gemensamt beslutsförslag för budgeten till värdkommunens 
kommunstyrelse. Behovsutredningen ska sedan ligga till grund för tillsyns- och 
kontrollplaner som kopplas till verksamhetsplanen för samverkansnämnden miljö och bygg 
för 2019 med utblick till 2021. 

2 Utredningen 
Behovsutredning omfattar, förutom det förutsebara tillsynsarbetet, en uppskattad mängd 
ansökningar, anmälningar, klagomål och remisser eftersom det i förväg inte går att veta hur 
stort detta behov blir under de kommande åren. En svårighet i behovsutredningen är att en 
stor del av tillsynsarbetet är händelsestyrt. Större händelser som inträffar kan snabbt 
omkullkasta de uppskattade behoven. Ett omfattande klagomålsärende med flera inblandade, 
eller olyckor, är sådant som måste få högsta prioritet och tar mycket tid i anspråk. 
Verksamheten kan under året dessutom påverkas av oförutsedda, tillkommande uppdrag och 
annat påverka. 
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Total tillgänglig tid per heltidstjänst har bestämts till1500 timmar/år, efter det att avdrag 
gjorts för semester, sjukdagar och annan typ av frånvaro. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) anger tillgänglig arbetstid till mellan 1350 och 1450 timmar. Tillgänglig tid för objekts
eller ärendeknuten tillsyn har i utredning satts tillnoa timmar, vilket är 100 timmar mer än 
vad SKL anger i sin modell för risk- och resursbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Övrig tid har avsatts till lednings- och övergripande arbete, koordination samt 
handläggarnas administrativa tid. slutligen sammanställs det totala behovet och jämförs med 
tillgängliga resurser, vilket sedan ligger till grund för kommande prioriteringar samt därefter 
påföljande tillsyns- och kontrollplaner och planering. 
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3 Miljötillsyn 

3. 1 Miljöfarlig verksamhet 

3.1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar för tillsynen över anmälnings- och 
tillståndspliktiga samt övriga miljöfarliga verksamheter inom Ulricehamns och Tranemo 
kommuner. Tillsynen inriktas på kontroll av att miljöfarliga verksamheter i kommunerna 
bedrivs i överensstämmelse med miljöbalkens bestämmelser och följdförfattningar. Vid 
behov kan föreläggande eller förbud meddelas mot viss hantering eller verksamhet. 
Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar för handläggning av anmälnings- och 
tillståndsärenden samt lämnar yttrande i tillståndsärenden tilllänsstyrelsen och/ eller 
miljödomstolen. 

Tillsyn på övriga miljöskyddsobjekt bedrivs främst i projektform och efter klagomål. 

3. 2 Kemiska produkter, köldmedier och cisterner 

3.2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Kemikalietillsynen bedrivs till stor del kopplad till tillsynen av miljöfarliga verksamheter eller 
genom olika riktade projekt. Enheten ansvarar för kontrollen av att kemiska produkter 
hanteras i överensstämmelse med produktvalsprincipen och kemikalielagstiftningen. Arbetet 
sker fortlöpande under året knutet till den tillsyn och kontroll som bedrivs inom de olika 
arbetsområdena, t ex vid handläggning av köldmedieärenden samt vid tillsynsbesök på 
miljöfarliga verksamheter. 

3.3 Renhållning och återvinning 

3.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Avfallstillsynen omfattar bland annat tillsyn av återvinningsstationer, återvinningscentraler 
och avfallstransportörer samt avfallshanteringen hos miljöfarliga verksamheter. 
Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar också för handläggningen av ansökningar om 
undantag från renhållningsordningen, utredningar av klagomål om nedskräpning i naturen 
m.m. 

I området ingår även att säkerställa att rivningsavfall, eller annat avfall såsom t ex 
schaktmassor, som används för anläggningsändamål inte innebär risker får människors hälsa 
eller miljön. 

3.4 Förorenade områden 

3.4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet med förorenade områden initieras främst när verksamheter läggs ner, vid 

utsläpp/ olyckor och vid fOrändrad markanvändning. Är ansvarsfrågan oklar ska en 51~+--
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ansvarsutredning göras. Genom föreläggande kan krav ställas på den ansvarige att utföra de 
undersökningar och vidta de saneringsåtgärder som krävs. Länsstyrelsen har en aktiv roll i 
arbetet med att till exempel inventera förorenade områden och samverkan sker därför ofta 
mellan kommun och länsstyrelse. 

Inom kommunerna finns ett flertal områden som är klassade som förorenade. Av dessa är 
några klass 1, vilket innebär att de utgör mycket stor fara för människors hälsa och miljön. 
Samverkansnämnden miljö och bygg behöver ta fram en handlingsplan för dessa områden 
och prioritera i vilken omfattning och inom vilken tid ansvarsutredningar ska göras för de 
aktuella områdena, men väntar än så länge på att Länsstyrelsen ska bli klar med sin 
kartläggning. I dagsläget är arbete med förorenade områden till stor del händelsestyrt och 
därmed är resursbehovet svårt att bedöma. Händelser som kan initiera en ansvarsutredning 
av ett förorenat område kan exempelvis vara att en detaljplan för området ska tas fram eller 
att ett bygglov ska handläggas. 

3. 5 Resursbehov för miljötillsyn 
Resursbehovet för miljötillsyn, exklusive enskilda avlopp och jordbruk, beräknas för 2019 till 
10273 h (5373 + 4900) = 9,33 handläggartjänster (noo h/per person och år). 

Detta behov är beräknat efter de i dag kända anläggningar/verksamheter som finns. En 
ordentlig inventering skulle behöva göras av de så kallade U-verksamheterna, det vill säga 
miljöfarlig verksamhet som inte är av den art eller omfattning att den är tillstånds- eller 
anmälningspliktig men ändock omfattas av miljöbalkens krav. 

Vattenskyddsområden är ett område där det kommer att krävas mer tillsyn och handläggning 
under kommande år. Detta med anledning av att det har arbetats fram nya föreskrifter, dock 
inte beslutade ännu, för tio vattenskyddsområden i Tranemo kommun. För de företag som 
har verksamhet inom berörda områden kommer information att behöva tas fram och 
tillstånd handläggas. Detta behov kommer att kvarstå även under 2020 och framåt. 

3.5.1 Tillsynsobjekt utan fast årlig avgift 
I Ulricehamn och Tranemo kommun finns i dagsläget cirka 340 objekt (jordbruk och 
enskilda avlopp undantagna) som inte betalar en årlig avgift för miljötillsyn. Objekten har 
under flera år prioriterats bort till förmån för tillsynsobjekt som betalar en fast årlig 
tillsynsavgift. Därmed finns ett behov av att inventera dessa objekt för att avgöra om det rör 
sig om aktiva verksamheter där det behöver utföras tillsyn, eller om det rör sig om icke aktiva 
objekt som kan tas bort ur registret. 

Dessa 340 objekt behöver kartläggas och hanteras på olika sätt beroende på vilka uppgifter 
som kommer fram under kartläggningen. Objektet kan vara avslutat på grund av att 
verksamheten är avvecklad, eller på grund av en åtgärd som utförts under en begränsad 
tidsperiod och nu är avslutad. Det behöver då säkerställas att alla ärenden i objektet är 
avslutade på rätt sätt och att alla fysiska handlingar finns inlagda i det digitala systemet. 

Det kan också röra sig om aktiva objekt där det behöver utföras tillsyn. 

Det finns även flertalet objekt i våra register med ofullständiga uppgifter som behöver följas 

upp. Bedömningen är att den tidsåtgång som behövs fOr att som ett fOrsta steg~~ f-
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objekt för att kunna avgöra hur dessa ska hanteras vidare, kräver en tidsåtgång på cirka 120 

arbetstimmar. 

Den fortsatta hanteringen kan sedan kräva allt mellan 1-10 timmar beroende på objektets 
art. Man skulle här kunna göra en överslagsräkning och räkna på ett resursbehov om 5 
timmar f objekt. Det ger i sådana fall ett resursbehov på 5 *340= 1700 timmar + 120 timmar 
för inledande kartläggning. 

3.5.2 Inventeringsprojekt/tillsynsprojekt 2019-2020 
Utöver detta finns det ytterligare ett flertal objekt som verkar i kommunerna men som inte 
finns med i något register överhuvudtaget. De behöver undersökas vidare för att fastställa 
vilka typer av verksamheter och processer det rör sig om samt vilken miljöpåverkan de har. 
Denna undersökning görs lämpligast i projektform, där steg 1 är att kartlägga vilka 
verksamheter som behöver undersökas, för att i steg 2 samla in övergripande information 
exempelvis via brevutskick till verksamheterna där de får svara på frågor om sin verksamhet. 
Detta skulle kunna göras under 2019, för att sedan under 2020 gå vidare till steg 3 och 
bedriva tillsyn på relevanta verksamheter. I dagsläget vet vi att det finns ett 30- tal sådana 
verksamheter. Men då ingen regelrätt undersökning har skett är mörkertalet ovisst. 

Tabell resursbehov miljötillsyn1 

Objekt Antal Resursbehov 

B-objekt, Ulricehamns kommun 12 396 

B-objekt, Tranemo kommun, remisser 5 40 

C-objekt, Til!.ryn 120 1091 

Prövning C- objekt, samtliga 10 150 

Mindre industrier m.m, u-objekt 1700 

Värmepumpar, kemiska produkter, cisterner och 
280 1080 

köldmedier 

Hushållsavfall, verksamhetsavfall 35 130 
Klagomål o Nedskräpning 60 420 
Producentansvar 24 

Plastflaskor och metallburkar 20 

Vindkraft 322 

Summa 5373 

1 Resursbehovet i tabellerna är både faktiskt och uppskattat. De objekt som är klassificerade för ett visst antal 
timmar har vi en tydlig bild men för händelsestyrda områden bygger behovet av resurser på erfarenheter från 

ili~k L 
s;?f~ 
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Ej periodisk tillsyn och prövning Resursbehov 

B-objekt, Ulricehamn, remissarbete 80 
Förorenade områden 1200 
Vattenskyddsområden, tillsyn 300 

Vattenskyddsområden, prövning 550 

Sanktionsärenden miljöskydd 300 

Planering/ samordning/ uppföljning av 920 
miljötillsynsobjekt, inventeringar 

Registerhållning och rapporteringar 600 

Allmänna information/ rådgivning/ remisser 400 

Deltagande i bygglov och planarbete 550 

Summa 4900 

3.6 Jordbrukstillsyn 
Resursbehovet för jordbrukstillsynen beräknas för 2019 till2770 h= 2,5 handläggartjänster 
(uoo h/per person och år). 

3.6.1 Regelbunden tillsyn jordbruk 
De objekt med årlig kontroll har Samverkansnämnden miljö och bygg god kontroll på (ca 200 
objekt, både i Ulricehamn och Tranemo kommuner). Antalet varierar dock en del mellan åren 
men endast marginellt. Objekt med årlig avgift betalar för 2-4 timmarfår vilket blir 6-8 
timmar per inspektion då tillsynsintervallet varierar mellan vart annat till vart tredje år och 
vi fakturerar för i genomsnitt 6oo timmar/år. Enstaka objekt har högre avgift, bl.a. beroende 
på att verksamheten ligger inom vattenskyddsområde eller vid andra känsliga objekt. 
Klassningen är gjord efter aktuell taxa, och SKLs avgiftssystem. För objekt med tirnavgifter 
tas en avgift ut efter inspektion. I de fall som inga brister har uppmärksammats har den 
debiterade tiden legat på ca tre timmar, vilket troligt är väldigt lågt räknat i förhållande till 
den tid vi lägger ner för inspektionen. 

3.6.2 Oklart tillsynsbehov 
Övriga objekt inom jordbruk ca 400 st med bedömt lågt eller oklart tillsynsintervall är i 
behov av inventering. Dessa registrerade objekt finns främst i Ulricehamns kommun. Hur 
många liknande objekt som finns i Tranemo vet vi inte, men utifrån den information vi har 
bedömer vi att det rör sig om ett par hundra objekt även i där. 

En del av de kända objekten i Ulricehamn kan troligen avslutas då det inte längre bedrivs 
någon verksamhet, medan andra verksamheter kan ha vuxit eller ändrats. Dessa objekt har 
inte fått tillsyn på väldigt länge, varför tillsynsbehovet är svårt att uppskatta. Om man 
uppskattar att varje objekt tar 5 timmar ger detta ca 2000 timmar + inventeringstid. Då antal 
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objekt i Tranemo kommun är väldigt ovisst är det svårt att uppskatta tiden för dessa och de 
är därför inte med i beräkningen. 

Tabell resursbehov jordbrukstillsyn2 

Objekt Antal Tillsynsintervall Resursbehov 
tirn/år 

C-objekt med årlig avgift 26 Vartannat år 112 

U-objekt med årlig avgift 64 Vart tredje år 126 

U-objekt med tirnavgift 39 Vart tredje år 108 

U-objekt med tirnavgift 65 Vart sjunde år 24 

Summa 194 370 

U-objekt med tirnavgift (objekt med Vart 10 år, ev. via låg risk eller mindre än 10 354 projekt 2124 
djurenheter) 

U-objekt med tirnavgift-
Oklart tillsynsintervallet behöver 44 tillsynsintervall 264 

säkerställas 

Objekt - ej fullständiga uppgifter i 6 Oklart 
MR, behöver ses över tillsynsintervall 12 

Summa 404 2400 

Totalt 598 2770 

3. 7 Enskil da avlopp 

3. 7.1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar för tillsyn på befintliga avloppsanläggningar 
samt tillståndsprövning av nya enskilda avloppsanläggningar. I Tranemo och Ulricehamns 
kommuner uppskattas antalet enskilda avlopp till ca 1500 st. respektive 3800 st. Av dessa 
uppskattas en fjärdedel av alla anläggningar vara godkända enligt lagens mening, d.v.s. de 
har gällande tillstånd samt en väl fungerande reningsfunktion. En stor andel anläggningar 
antas vara avloppslösningar med direktutsläpp i dike eller på mark, vilket har varit förbjudet 
sedan 1969. 

Tillsynen på enskilda avlopp är eftersatt vilket leder till att bristfälliga avloppslösningar inte 
åtgärdas och moderniseras i den omfattning som krävs. Om varje anläggning ska bli åtgärdad 
när dess reningsfunktion inte längre är tillräcklig behöver förnyelsetakten öka från dagens 1-
1,5 % till5-6 % per år. För att nå dit behöver samverkansnämnden miljö och bygg utföra 

2 Resursbehovet i tabellen är både faktiskt och uppskattat. De objekt som är klassificerade for ett visst antal 
timmar har vi en tydlig bild men for händelsestyrda områden bygger behovet av resurser på erfarenheter från 
tidigare år. Sid# T-
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fältinventeringar, samt använda taxor och förelägganden för att komma till rätta med 
bristfälliga anläggningar på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt. 

3. 7.2 Analys av resursbehov 
Behovsutredningen utgår från att oavsett tillsynsinsatser som sätts in, så hanteras Bo 
tillståndsärenden årligen på samma sätt som tillståndsärenden hanterats fram till idag. 
Nedan i tabellen redovisas resursbehoven utifrån att tillsynen anpassas för att nå en hållbar 
utveckling. Arbetssättet som behovsutredningen bygger på följer riktlinjer från Havs- och 
Vattenmyndighetens tillsynsvägledning, samt erfarenheter från andra kommuners 
tillsynsarbeten. Under 2018 genomförs en första tillsynsinsats på ca 175 fastigheter. 

Tabell resursbehov enskilda avlopp3 

2019 2020 2021 2022 2023 
Tillsyn 1534 1475 1663 1838 2008 

Prövning 602 805 1694 2730 2926 
Övrigt 517 517 517 517 517 

Totalt (h) 2653 2797 3874 5085 5450 

En grundtanke i detta ökade tillsynsarbete är att den enskilde fastighetsägaren ska ges 5 år 
från det att den första informationen går ut om att inventering kommer att ske, till dess att 
ett bristfälligt avlopp ska vara åtgärdat. De inventeringar som genomförs genererar 
ärendehantering i olika former ett flertal år framåt. Resursbehoven kommer på detta vis öka 
successivt under ett par år för att bedömt stabiliseras kring ca fem heltidstjänster 2023-2024. 

Utredningen visar att det, med ökade ambitioner, skulle behövas ca 2650 timmar, dvs. 2,4 
tjänster för 2019 för arbetet med enskilda avlopp. Till 2020 har behovet ökat till 2800 
timmar och 2,5 tjänster. Till2021 har behovet ökat ytterligare till3900 timmar och 3,5 
tjänster. 

4 Övrig miljöbalkstillsyn 

4. 1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg har också tillsyn över andra delar av miljöbalken 
förutom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Här finns exempelvis tillsyn och 
dispensgivning i strandskyddsärenden, tillsyn av reservatsbestämmelser där kommunen har 
inrättat reservatet. Inom den här delen ingår även miljöövervakning, hantering av plan- och 
byggärenden samt remisser som andra myndigheter, främst länsstyrelsen, begär svar på. 

Under den här avdelningen har även information och uppföljning av naturvårdsfrågor tagits 
med. 

3 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 
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4. 2 Miljöövervakning 

4.2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg arbetar med den del av miljöövervakningen som är 
kopplad till myndighetsutövningen och tillsynen enligt miljöbalken, genom samverkan med 
vattenråd, luftvårdsförbund och andra miljöövervakande myndigheter. 

I arbetet ingår att rigga provtagningsutrustning samt genomföra exempelvis vattenprover 
kontinuerligt. 

4. 3 Strandskydd 

4.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg övervakar och handlägger strandskyddsdispenser i 
Ulricehamns och Tranemo kommuner, med undantag av statligt skyddade områden (reservat 
med mera). 
Tillsynen bedrivs främst efter klagomål och i projektform. 

4.4 Naturvård 

4.4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg bidrar med miljö- och naturvårdskunskap i den fysiska 
planeringen och avger yttranden i olika natur- och vattenvårdsärenden samt bedriver tillsyn 
enligt miljöbalken inom naturvårdsområdet i den omfattning det ligger på kommunal 
tillsynsnivå. 

4. 5 Samhällsplanering 

4.5.1 Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet innebär bland annat att delta vid samhällsplanering och bidra med kunskap inom de 
egna kompetensområdena för att försöka säkerställa att otillbörlig miljöpåverkan inte sker. 

Deltagande i samhällsplaneringsarbete, där vi ger våra frågor en framträdande plats och 
påverkar all samhällsplanering. Företrädare från miljö och bygg deltar aktivt i kommunernas 
arbete med detaljplaner, översiktsplaner och annan övergripande planering. 

4. 6 Resursbehov för övrig miljöbalkstillsyn 
Resursbehovet för tillsynsarbete inom övrig miljöbalkstillsyn är 2571 h/år, dvs. 2,33 tjänster 
(noo h/ per person och år). 
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Resursbehov övrig miljöbalkstillsyn4 

Objekt Antal Resursbebo 
v 

Naturreservat, Naturvård allmänt, Plan- och byggärenden 
900 bedömningar, inventeringar 

Avverkningsplaner, Projekt, Samverkan, Kontakt med skolor 100 

Summa 1000 

Strandskydd 

Strandskyddsdispenser 70 700 

Strandskyddstillsyn, inventeringar 25 400 

Summa 1100 

Objekt Antal Resursbehov 

Miljöövervakning 

Bakgrundsstrålning 5 25 

Bad strandbad 26 26 

Radon 100 

Provtagning vatten 15 30 

Mätning, nedfall 15 75 

Mätning, Luft i Väst 12 30 

Kalkning och Uppföljning kalkning 35 

Luftvårdsförbund och vattenråd 6 100 

Projekt: rapport tillståndet i miljön i Ulricehamn och 
50 Tranemo 

Summa 471 

Totalsumma 2571 

5 Hälsoskydd 

5.1 Verksamhetsbeskrivning 
Hälsoskydd innefattar många olika verksamhetsområden som omfattas av miljöbalkens 
bestämmelser; till exempellokaler och anläggningar som kan utgöra risker för människors 
hälsa. 

4 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar för handläggningen av anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter samt övriga hälsoskyddsobjektmed periodisk tillsyn. Krav kan 
ställas för att förebygga eller komma till rätta med problem som kan leda till olägenheter för 
människors hälsa. Hälsoskyddet är en prioriterad verksamhet. 

Tillsyn på övriga hälsoskyddsobjekt bedrivs främst i projektform eller efter klagomål, vilka 
kan ta avsevärd tid i anspråk och inte går att förutse utan här måste en uppskattning göras av 
resursbehovet. 

Kommunernas ansvar inom smittskyddet ingår också i hälsoskyddsverksamheten. 
Smittskyddslagen är den övergripande lagstiftningen för smittskyddet. Kommunens ansvar 
regleras både i miljöbalken, smittskyddslagen och livsmedelslagen. Smittsamma sjukdomar 
hos människor är exempel på sådant som ingår i smittskyddsarbeteL Vid risk för 
smittspridning ska handläggning ske snabbt och effektivt. 

Tabell Resursbehov hälsoskyddstillsyn, periodisk tillsyns 

Objekt Antal Intervall 2019 2020 2021 

Förskolor l skolor l gymnasium 67 VaJ.je år 278 278 278 

Bad (bassäng) 12 VaJ.je år 30 30 30 
Strandbad 26 VaJ.je år 26 26 26 

Tillsyn Migrationsverket 10 VaJ.je år 40 40 40 
Rökfria miljöer 5 VaJ.je år 10 10 10 

Hyresvärdar 13 Vartannat år 64 34 9 

Solarier 5 Vartannat år 15 o 15 

stickande & skärande verksamheter Fotvårdare 6 17 vart 3:e år 30 12 

Campinganläggningar, hotell och gym 17 Vart 3:e år o 24 o 
Lokaler för vård & annat 18 Vart 5:e år omhändertagande o o o 

Tillfälligt boende 23 Vart 1o:e år o o o 

Idrottslokaler 37 Vart 10:e år o o o 
Hygienisk behandling (hudvård, Bo Vart 10:e år, o o o frisör, skönhetssalonger) projektform 
Uppföljande tillsyn 40 40 40 
Summa 509 512 460 

s Resursbehovet i tabellen är både faktiskt och uppskattat. De objekt som är klassificerade för ett visst antal 
timmar har vi en tydlig bild men för händelsestyrda områden bygger behovet av resurser på erfarenheter från / 

tidigacoåc. Sida~ ~ 
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Resursbehov årligen för ej periodisk tillsyn6 

Objekt Antal Resursbehov 

Ej periodisk tillsyn 

Bostadsklagomål 20 150 

Anmälan enligt 38§ FMH 10 20 

Smittskydd 4 20 

Radon 100 

Bygglov hälsoskydd 200 

In v /planering/uppf. av tillsynsobjekt, rapporteringar 365 

Planering av projekt 130 

Summa 985 

5.2 Resursbehov för hälsoskydd 
Resursbehovet för miljöinspektörernas hälsoskyddsarbete varierar något över tid och uppgår 
för 2019 till1494 h/år (S09 h+98s h), det vill säga cirka 1,36 tjänster (1100 h/ per person och 
år). 

Långsiktigt kommer cirka 1,6 tjänster totalt att behövas för att även klara den tillsyn som har 
långa tillsynsintervalls-w år. 

6 Livsmedelskontroll 

6. 1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg har att bedriva kontroll och ge tillsynsvägledning för 
privata och kommunala verksamheter som hanterar livsmedel. Målen för 
livsmedelskontrollen är att den ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig samt att 
verksamheterna får rådgivning, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras 
eget ansvarstagande. Syftet med kontrollen är att säkerställa att konsumenterna får säker 
mat och inte blir vilseledda. 

För att uppnå målen utförs riskbaserad kontroll av livsmedelsverksamheterna i kommunerna 
i enlighet med de regler och riktlinjer som tagits fram nationellt och av EU. Enligt reglerna 
och riktlinjerna ska livsmedelskontrollen vara effektiv, ändamålsenlig och rättssäker. Det 
innebär också att kontrollen ska läggas upp på ett sådant sätt att kontrollmyndigheten kan 
avgöra om kraven på säkra livsmedel och redlighet uppfylls av livsmedelsföretagarna i 
kommunerna. 

Inom ramen för livsmedelstillsynen ligger även kontroll av kommunala vattenverk samt de 
privata dricksvattenbrunnar vars vatten används i kommersielllivsmedelsverksamhet, eller 
levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än so personer. 
Dricksvattenkontroll utförs i syfte att säkerställa att konsumenterna får ett tillräckligt säkert 

6 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 
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vatten med fokus på mikrobiologiska och kemiska faror. Tillsyn över privata brunnar som 
försörjer hyresbostäder med dricksvatten utförs inom området hälsoskydd. 

6. 2 Resursbehov för den offentliga 
livsmedelskontrollen 

Samverkansnämnden miljö och bygg har gjort en uppskattning av resursbehov för att kunna 
bedriva en fungerande livsmedelskontroll. Utgångspunkten är att samtliga 
livsmedelsföretagare ska få kontroll utifrån riskklassningsbehov för respektive 
livsmedelsobjekt. 

Resursbehovet för livsmedelstillsynen beräknas til13251 timmar= 3,0 tjänster. 

Resursbehov för livsmedelskontrollen7 

Aktivitet Antal objekt Intervall 
Resursbehov 

(timfår) 

Kontroll 6 3 gånger per år 54 
Kontroll 61 2 gånger per år 366 

Kontroll 8o Årligen 240 

Kontroll 32 Vart annat år 96 

Kontroll 22 Vart tredje år 66 

Vattenverk 4 Årligen 12 

Vattenverk 12 Vart annat år 36 

Vattenverk 27 Vart tredje år 81 

Extra offentlig kontroll 40 Vid behov 120 

Nyregistrering- 1:a besök 35 Efter registrering 210 

Summa 1281 

Aktivitet Antal objekt Intervall Resursbehov 
(tim/år) 

Klagomål/matförgiftningar m.m. 100 

Beslut (annat än riskklassning) 170 

Inventering/Planering/Uppfölj ni ng 
(särskild kontroll inom operativa 710 
mål) 

Projekt (nationellt, 7H, eget) 150 

Övrigt t ex smittskydd 225 

Remisser f rapporteringar /rådgivning 615 

Summa 1970 

Totalt 3251 

7 Resursbehovet i tabellerna är både faktiskt och uppskattat. De objekt som är klassificerade för ett visst antal 
timmar har vi en tydlig bild men för händelsestyrda områden bygger behovet av resurser på erfarenheter från / 
ili~k / 

~5+ 
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7 Animaliska biprodukter 

7. 1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg har att bedriva tillsyn över animaliska biprodukter. 
Exempel på tillsynsuppgifter är hantering av animaliskt matavfall från livsmedelslokaler och 
nedgrävning av döda hästar. Ansvaret för kontrollen av animaliska biprodukter, exempelvis 
döda djur eller köttavfall från slakterier eller butiker, delas mellan kommunen, länsstyrelsen, 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket. 

Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar för tillsyn och kontroll inom följande 
områden: 

• Nedgrävning av animaliska biprodukter 

• Utlämnade och transport av matavfall 

• Kontroll av livsmedelsanläggningar 

• Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av Jordbruksverket godkänd 
kom posteringsanläggning 

• Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen 

• Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i 

• primärproduktionen 

• Användning av organiska gödningsmedel, naturgödsel i primärproduktionen 

7.2 Resursbehov för animaliska biprodukter 
Samverkansnämnden miljö och bygg har gjort en uppskattning av resursbehov för att kunna 
bedriva en fungerande tillsyn enligt reglerna för Animaliska biprodukter och foder. 

Resursbehovet visar att det behövs 276 timmar, det vill säga 0,25 tjänster årligen för det 
direkta tillsynsarbetet som bedrivs. I det här inryms kontakter med andra myndigheter, 
rapporteringar med mera. 

Resursbehov för animaliska biprodukters 

Aktivitet Inspektioner Resursbehov (tim/ år) (antal/år) 
Tillsyn (--7 Livsmedel 22 66 

Tillsyn (--7 Djurhållning So 120 

Inventering/Planering/Uppföljning av 
90 tillsynsobjekt 

Totalt 276 

8 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 
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8 Alkohol och folköl 

8.1 Verksamhetsbeskrivning 
I alkoholtillsynen ingår att bedriva tillsyn över serveringslokaler där servering av 
alkoholhaltiga drycker sker samt tillsyn över försäljning av folköl. Tillsynen bedrivs av 
livsmedelsinspektörer, miljöinspektörer och utredare på kommunledningskansliet. 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning vars syfte bland annat är att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. 

Det kan noteras att tillsynen på plats bör normalt utföras av två personer, speciellt under 
kvällar och nätter. Under 2017 inkom 20 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd, för 
vilket behovsutredningen grundas på. 

8. 2 Inre tillsyn 
Med inre tillsyn avses den administrativa tillsynen och kontrollen över tillståndshavare, till 
exempel underhåll av tillståndsregister, kontakter med andra myndigheter, planering av 
tillsynsverksamhet, rapportskrivning och utarbetande av beslutsunderlag. Det är viktigt att 
hålla kontakt med skatteverket, kronofogdemyndighet och så vidare för att se till att 
tillståndshavare sköter sina ekonomiska förehavanden och den personliga vandeln i övrigt. 
En annan del kan vara att kontrollera försäljningsställenas annonsering och marknadsföring 
så att den inte uppenbart uppmuntrar till förtäring av alkoholhaltiga drycker. 

8. 3 Yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen sker genom besök hos tillståndshavarna på plats för att se om utfårdat 
tillstånd efterlevs på ett korrekt sätt. Det är beräknat med ett tillsynsbesök per år för 
renodlade matserveringar och med två tillsynsbesök per år för övriga serveringar. Med övriga 
serveringar menas nöjesrestauranger, pubar, diskotek och andra dansställen. De här ställena 
har större tillsynsbehov tillsammans med tältserveringar. Vid anmärkningar, tips och rapport 
från Polisen kan det bli aktuellt med ytterligare tillsyn. I Ulricehamns kommun finns 24 
stycken och i Tranemo kommun finns 12 stycken innehavare av alkoholtillstånd. 

8.4 Slutna sällskap 
När det gäller alkoholservering till slutna sällskap bedömer samverkansnämnden miljö och 
bygg att de här kräver färre tillsynsbesök och att det där bör räcka med en tillsynsfrekvens på 
ungefår vart annat år. Servering vid tillfälliga tillstånd till slutna sällskap bör endast få 
tillsynsbesök om särskilda skäl föranleder det. Det bör dock förekomma en viss inre tillsyn 
för att kontrollera så att tillställningen inte riskerar att bli allmän eller att föreningar som 
arrangerar serveringar är seriösa. 

8. 5 Försäljning av folköl 
Försäljningsställen av folköl besöks varje år, i januari 2017 var de totalt 21 stycken. Tillsynen 
över folköl samordnas till stor del med tillsynen över tobak och receptfria läkemedel / s;lt f--
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8.6 Förebyggande tillsyn 
Förebyggande tillsyn i form av information, möten, utbildning i bland annat ansvarfull 
alkoholservering ska erbjudas innehavare av serveringstillstånd minst vartannat år från 2015. 

8. 7 Resursbehov för alkohol och folköl 
Det totala resursbehovet för tillsynen och handläggningen av serveringstillstånd och folköl är 
563 (230+220+113) timmar, det vill säga 0,51 tjänster årligen. Från kommunledningskansliet 
köps handläggningen av alkoholtillstånd in med cirka 220 h/år. I det här inryms kontakter 
med andra myndigheter, rapporteringar med mera. 

Resursbehov tillsyn av alkohol9 

Alkoholtillsyn av objekt med Antal Intervall Resursbehov (tim/år) serveringstillstånd objekt 
Tillsyn stadigvarande 

24 Årligen 65 serveringstillstånd 
Tillsyn stadigvarande 

3 2 gånger per år 15 serveringstillstånd 
Tillsyn av tillfälliga 

7 Vart annat år 10 serveringstillstånd 
Uppföljande tillsyn 5 Vid behov 15 

Inventering/Planering/Uppföljning 95 
Adm.stöd/handl 

30 serveringstillstånd 
Totalt 245 

Resursbehov handläggning och inre tillsyn av alkoholtillstånd 

Handläggning av inkommande ärenden gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, samt stöd vid 

tillsyn och inre tillsyn av verksamhetsutövare med alkoholtillstånd. Denna tjänst köps in, och det är 

kommunjuristen som utför tillsynen och handläggningen för samverkansnämndens räkning. 

Behovet av resurser är 220 tim/år. 

Resursbehov tillsyn av folköl10 

Folköl Antal objekt Intervall Resursbehov (tim/ år) 

Tillsyn 26 Varje år 

Uppföljande tillsyn 3 Vid behov 

Inventering/Planering/Uppföljning 
av tillsynsobjekt 

Summa 

9 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 
10 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 

78 

3 

32 

113 
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9 Tobakslagen, e-cigaretter och kontroll 
enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

9.1 Verksamhetsbeskrivning 
Samverkansnämnden miljö och bygg har att bedriva tillsyn över försäljning av tobak, 
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll över de 
anmälningspliktiga verksamheter som handlar med vissa receptfria läkemedel. 

Tidigare år har samverkansnämnden miljö och bygg bedömt att det räcker med tillsyn vart 
annat år när det gäller dessa områden, men vid ett revisionsbesök från länsstyrelsen 
framkom det att tillsynen bör ske årligen. Samverkansnämnden miljö och bygg har därför, i 
enlighet med vad länsstyrelsen bedömer, ökat intervallet på tillsynen från vart annat till varje 
år, vilket innebär ett visst ökat behov av resurser. Med anledning av att tillsynen över dessa 
områden samordnas inom gruppen och med annan tillsyn blir inte skillnaden i tid mellan 
vart annat år och varje år mer än ringa. 

Inom tobaksområdet kan det komma att ske förändringar som kan få en avsevärd betydelse 
på kommande års behov av resurser. Exempel på förändringar som diskuteras är bland annat 
om att tobaksförsäljning ska göras tillståndspliktig och då kommer en tillståndshantering 
med uppföljningar att kräva ökade resurser. 

9.2 Resursbehov 
Samverkansnämnden miljö och bygg har gjort en uppskattning av resursbehov för att kunna 
bedriva en fungerande tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt en fungerande kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Utgångspunkten är att samtliga tillsynsobjekt som försäljer tobak, tobaksvaror, e
cigaretter och påfyllningsbehållare samt att samtliga anmälningspliktiga verksamheter där 
handel med vissa receptfria läkemedel sker får ett tillsyns-/ kontrollbesök varje år. I 
möjligaste mån samordnas tillsynen för dessa områden med tillsynen över försäljning av 
folköl. Det gäller främst butiker. 

Tillsyn över rökfria miljöer såsom skolmiljöer och serveringslokaler samordnas med 
hälsoskyddstillsynen respektive livsmedelskontrollen. När det gäller skolmiljöer bedrivs 
också tillsyn årligen. 

I kommunerna finns det 30 stycken anmälda försäljningsställen av tobak, 2 med elektroniska 
cigaretter samt 19 stycken försäljningsställen av receptfria läkemedel. 

9.2.1 Tobak 
Resursbehovet visar att det behövs 155 timmar ~ 0,1 tjänster årligen för det direkta 
tillsynsarbetet som bedrivs. I det inryms kontakter med andra myndigheter, rapporteringar 
med mera. 
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9.2.2 Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017=425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
samt förordningen (2017=429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. 
Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare på försäljningsstället. 

Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen över flertalet bestämmelser i lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare. Kommunerna i Sverige har tilldelats 
ansvaret att registrera och utföra tillsyn och kontroll att regelverk efterlevs. 

Resursbehov tillsyn av tobak och e-cigaretter11 

Tobak och e-cigaretter Antal objekt Intervall Resursbehov (tim/ år) 

Tillsyn 30 Varje år 

Uppföljande tillsyn 3 Vid behov 

Inventering/Planering/U p p följ ni ng 
av tillsynsobjekt 

90 

12 

53 

Totalt 155 

9. 2. 3 Receptfria läkemedel 
Resursbehovet visar att det behövs cirka 112 timmar ~ 0,1 tjänster årligen för det direkta 
tillsynsarbetet som bedrivs. I det inryms kontakter med andra myndigheter, rapporteringar 
med mera. 

Resursbehov tillsyn av tobak och e-cigaretter12 

Receptfria läkemedel Antal objekt Intervall Resursbehov (tim/ år) 

Tillsyn 19 Varje år 57 

Uppföljande tillsyn 3 Vid behov 10 

Inventering/Planering/Uppföljning 
45 av tillsynsobjekt 

Totalt 112 

1 O Administration 

10.1 Verksamhetsbeskrivning 
Administration är ett viktigt område som berör alla medarbetare i det dagliga arbetet. Det är 
viktigt med dokumenterade rutiner och en tydlig arbetsfördelning för att det administrativa 
arbetet ska kunna fungera så bra som möjligt. Dokumentation av vad ärendehanteringen 
kräver av medarbetare och administrativt stöd ger också en bra utgångspunkt till en 
behovsutredning samt förbättringar. Det administrativa arbetet innefattar dels 

11 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 
12 Resursbehovet i tabellen är uppskattat och bygger på erfarenheter från tidigare år. 
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administratörernas arbetsuppgifter, dels övriga tjänstemäns samlade administrativa arbete 
samt även verksamhetsutveckling. 

ständigt ökande krav på ärendehantering, ökande ärendeflöde, tillkommande eller utökade 
arbetsuppgifter samt olika rapporteringsskyldigheter är några av faktorerna som leder till 
ökat administrativt arbete. Genom att arbeta i riktning mot mer kvalitetssäkrat 
myndighetsarbete, så ställer det också med nödvändighet ökade krav på en väl fungerande 
administration. Målet är att kvalitetsarbetet på sikt ska leda till en ännu bättre och ännu mer 
effektiv administration, utifrån utvecklade rutiner och ärendeflöden. 

Under 2018 ökas dock de administrativa resurserna ytterligare för samverkansnämnden 
miljö och byggs del vilket på sikt kommer att innebära att tiden som alla handläggare i dag 
lägger på administration kommer att kunna minskas och i stället läggas på den operativa 
tillsynen. Den administration som tillhör själva tillsynen och ärendehanteringen såsom 
kommunikation, planering av besök och att besvara frågor med mera relaterat till ärenden 
eller sakområden kan aldrig helt komma att flyttas från handläggare till administratörer eller 
assistenter. 

En del av de mer rutinartade uppgifterna samt enklare handläggning och verksamhets
uppföljning kommer att flyttas över på administrationen. För verksamhetsutveckling har 
750 h lagts på det administrativa behovet. Övrig administrativ tid är en beräkning av att 
stödet till handläggare och inspektörer är ca 20% av det totala behovet av resurser inom 
respektive område. I denna tid ingår registrering av ärenden, ta hand om inkommande och 
utgående post, vara ett stöd vid delgivning av beslut samt avslut och arkivering av ärenden 
som är klara. 

11 Resursbehov 
I nedanstående tabeller sammanställs resursbehov relaterat till tillgängliga resurser och med 
balanssammanställningar. 

Inrättade Inrättade Behov av 
Område Resursbehov tjänster st, tjänster i h, Balans ytterligare 

enligt budget enligt budget tjänster 

Hälsoskydd 1368 1,1 1210 -158 0,14 

Miljötillsyn 10273 4,1 4510 -5763 5,24 

Enskilda avlopp 2653 1,4 1540 -1113 1,01 

J ordbrukstillsyn 2770 2 2200 -570 0,52 

Övrig miljöbalkstillsyn 2471 1,76 1936 -535 0,49 

Livsmedel 3251 2,84 3124 -127 0,12 

ABP 276 0,1 110 -166 0,15 

Alkohol inkl folköl 563 0,2 220 -343 0,31 

Tobak 155 0,1 110 -45 0,04 

Receptfria läkemedel 112 0,1 110 -2 o,oo 

Administration 5528,4 2,79 4185 -1343,4 0,90 

Totalt behov miljö 29420,4 16,49 19255 -10165 8,9-1" 
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Kostnadstäckningsgraden för handläggning av enskilda avlopp ligger omkring 70 %, det vill 
säga finansieras av tillsynsavgifter, vilket innebär att endast cirka 30% av en heltidstjänst 
skulle behöva bekostas av resurstillskott. För övrig tillsyn ligger kostnadstäckningsgraden på 
cirka 35 - 45 %, vilket bör beaktas. 

Tittar man tillbaka på det resursbehov som framställdes inför 2018 så ligger behoven på 
ungefår samma nivå, för att kunna bedriva en enhetlig, rättssäker och effektiv tillsyn. 
Enheten har dock ökade ambitioner både vad gäller kvalitet på tillsynen, enhetlighet och 
rättssäkerhet såväl som en ökad service till våra kunder, både internt inom kommunerna och 
externt gentemot våra verksamhetsutövare. 

12 Konsekvenser vid bristande resurser 
De övergripande konsekvenserna vid bristande resurser är att det kan bli svårt att uppfylla 
kraven på likabehandling och rättssäkerhet vid handläggning och övrig ärendehantering, 
tillsynsarbete kan behöva prioriteras bort, även sådant som är lagstadgat. Service gentemot 
kund blir sämre då handläggningstiderna och svarstiderna blir längre. Det kan även leda till 
att nya verksamhetsutövare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. 

En del verksamhetsutövare betalar för periodisk tillsyn som i vissa fall inte kan genomföras i 
enlighet med fastställt behov, vilket leder till tillsynsskuld. Förutom de direkta 
verksamhetsrelaterade konsekvenserna tillkommer personalens välmående och risk för 
ökade sjukskrivningstaL 

Inskolning av ny personal är resurskrävande och de resurserna måste då tas från den direkta 
tillsynen. Vid en långsiktig strategi skulle de resurserna kunna sparas och i stället läggas på 
handläggning och tillsyn. 

Det är otroligt svårt att mäta om och när tillsynen är tillräcklig. Måluppfyllelsen kan definitivt 
förbättras med resurstillskott. Det finns två olika alternativ att väga mellan. Det ena 
alternativet är att det besöks fler objekt men ingen uppföljning kan göras förrän vid nästa 
planerade tillsynsbesök Måluppfyllelsen står och faller med att ingenting "stör" planeringen 
och att det garanterat blir ett nytt besök året efter. 

Historiskt har följden blivit att oaktsamma verksamheter kan fortsätta missköta sig under 
åratal utan konsekvenser. skötsamma verksamhetsutövare får därigenom samma behandling 
som vårdslösa konkurrenter och målen lika behandling, kundfokus och rättssäkerhet har 
offrats. 

Det andra alternativet är att det besöks något färre antal objekt men intervallen är 
systematiska och följer SKL:s riktlinjer. Effekterna blir att de verksamheter som missköts kan 
följas upp och åtgärdas. 
När det finns utrymme för att följa upp brister på ett konsekvent sätt lönar det sig i tid, 
ansträngning och byråkrati att ha en välskött verksamhet. Arbete med miljöskydd blir en 
konkurrensfördeL Likabehandling, kundfokus och rättssäkerhet ökar och syftet med tillsynen 
uppfylls bättre. 

Inom Samverkansnämnden miljö och bygg läggs redan i dag ganska stora resurser på att 
stötta andra enheter när deras uppdrag och ärenden har med miljöbalken att göra. Bland / . 

~25~ 
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annat genom granskning, yttranden och rådgivning. Samhällsutvecklingsfrågorna får allt 
större betydelse i både Ulricehamns och Tranemo kommun och med dem andelen ärenden 
och uppdrag som tangerar samverkansnämnden miljö och byggs arbetsområden och kräver 
internt samarbete. 

I PBL finns krav på att synkronisera vissa ärenden med prövningar mot Miljöbalken. 
Konsekvensen av att inte ha resurser för att möta den ökningen blir en flaskhals mellan 
enheterna där många och stora uppdrag hänger på om samverkansnämnden miljö och bygg 
hinner och kan följa med i det flödet utan att tvingas prioritera ner andra ordinarie 
arbetsuppgifter. Till exempel för strandskydd kan resursbristen ge en ond cirkel för 
kommuninvånarna där bygglov avhängiga strandskyddsdispenser inte kan beviljas på grund 
av att samverkansnämnden miljö och bygg tvingas prioritera ner dispenshandläggningen till 
förmån för att stötta inkommande byggärenden. 

1 2. 1. 1 Konsekvenser enskil da avlopp 
Följderna av en utebliven satsning på tillsyn av enskilda avlopp är att vi kommer få en 
fortsatt ökning av gamla och undermåliga enskilda avlopp. De avloppsanläggningar som har 
direktutsläpp och sämst reningsfunktion är de avlopp som i teorin nyttjas längst när 
fastighetsägarna saknar incitament till åtgärder. Undersökningar har visat att en 
förutsättning för acceptans bland fastighetsägare är att de blir rättvist behandlade och att 
samma regler gäller för alla. I de områden som ingår i de första årens tillsynsinsatser (från 
2015 och framåt), kommer den allmänna avloppsstandarden ha hunnit bli dålig långt innan 
vi hunnit gå igenom alla områden. En stor andel fastighetsägare, dock inte alla, kommer att 
ställas inför krav på att åtgärda sina avlopp samtidigt som den negativa utvecklingen endast 
bromsas upp något. 

En utökad tillsyn och ökad åtgärdstakt leder till att miljöenheten kopplas in långt tidigare i 
det enskilda ärendet. När en dålig avloppsanläggning uppmärksammas ges fastighetsägarna 
mer tid till att hantera frågan, såväl ekonomiskt som rent praktiskt. 

Rutinerna i ärendegångarna förbättras vilket stärker rättssäkerheten och förenklar för 
entreprenörerna som genomför det faktiska arbetet. Det skapas samordningsmöjligheter 
(-vinster) för både myndighets- och entreprenörssidan. Bättre rutiner och möjligheten till 
samordning leder till en effektiviserad handläggning, samtidigt som tiden för planering ökar 
för alla inblandade parter. En mer konsekvent tillsyn som leder till en hållbar förnyelsetakt 
skulle kunna medföra att avloppsanläggningens status avspeglas i fastighetens värde på ett 
helt annat sätt än vad det gör idag. En ökad bemanning ger också förutsättningar för en helt 
annan kontinuitet i tillsynsarbetet då känsligheten vid personalomsättningar minskar. 

Gunilla Kock-Hansson 

Enhetschef miljö 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 26 

1 (2) 

Samverkansnämnden miljö och byggs uppföljning av 
internkontrollplan och överklagade ärenden 2017 

Diarienummer: 2018.201 

Beslut 

Nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen(2017:725) ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten drivs enligt bestämmelser i lag och annan författning. Nämnden ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Ärende 

Enheterna har följt upp internkontrollplan för 2017, se bilaga A. Nämnden har följt den 
interna kontrollplanen och utfört de planerade insatserna. 

Vid genomgång av nämndens överklagade lagakraftvunna beslut 2017 har följande noterats: 

Miljöärenden 

1 av 10 ärenden kan ett ha ansetts gått emot nämndens beslut det ger 90 %jämfört med 
målvärdet 8o %. 

Ett ärende är inte avgjort i sak, då det avskrevs efter det att de åtgärder vi krävt utförts. Det 
ärende som delvis gick nämnden emot gäller den tidsfrist som trafikverket fick att åtgärda 
brunn och skyltning vid Limmared. Här fick Trafikverket längre tid för åtgärder från 
nämndens 3 veckor till 2 månader. Trafikverket önskade dock 4 månader. 

Byggärenden 

Andelen överklagande beslut som går vår väg i högre instans och som nämnden har rätt i 
sakfrågan ligger på 77% jämfört med målvärdet 8o %. Av totalt 13 ärenden har enheten fått 
rätt i 10 ärenden, i 2 av ärendena har vi fått rätt i sakfrågan men fel angående utagen taxa, i 
resterande ärenden har vi fått fel. 

En revidering av taxan är nödvändig för att kunna timdebitera vissa ärenden på rätt sätt. 
Länsstyrelsen fastställer beslut i två fall om avvisning av överklagan, men ändrar avgift pga. 
otydligheter i vår taxa. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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I ett ärende återförvisas då nämnden inte bedömt allt som nämnden hade att ta ställning till. 
Detta gäller Sarven 1 (tidigare benämnd Karpen). Detta var ett komplicerat ärende då 
planförhållandena är otydliga. I sista ärende beror avslaget på otydlighet i vår formulering av 
nämndens beslut. 

Komplicerade ärenden kan inte alltid gå vår väg, men vi bör ta oss tid att stämma av dessa 
mer och kontrolläsa dem mer djupgående. Vi är även beroende av kvaliten på detaljplanerna 
och dess tidigare hantering för att kunna fatta väl underbyggda och tydliga beslut. 

Vid granskningen hittades även ett ärende som har missats i hanteringen och inte skickats 
vidare till överinstans, vilket är olyckligt och får inte ske. Vi ska ha bevakningsrutiner som 
förhindrar detta i dag. 

Pär Norgren 

Stf. Enhetschef 

Miljöenheten och byggenheten 
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1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer l rutiner: 

1. 1 Otillbörlig påverkan på myndighetsutövning 

Risker Kontrollaktiviteter 

Lagefterlevnad och Utbildning i jäv och 
rättssäkerhet sätts ur spel opartiskhet , mutor och 
Riskkategori bestickning. 
Lagefterlevnad 

Processer l rutiner: 

1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter 

Att nämnden inte beslutar i Utbildning inom nämndens 
ärenden enligt gällande sakområden. 
lagstiftning. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Processer l rutiner: 

1.3 Verksamhetsansvar 

Risker Kontrollaktiviteter 

Att förutsättningar inte Att beslut om 
finns för att bedriva behovsutredning och 
myndighetsutövning inom tillsynsplaner är fattade 
nämndens och resurser äskade hos 
verksamhetsområde. kommunstyrelserna . 
Riskkategori 
strategisk 

Uppföljning Kommentar 

• Uppföljning av kallelse . Uppföljning och analys 

Samverkansnämnden utbildas årligen i jäv och 
opartiskhet, mutor och bestickning. Under 2017 
genomfördes utbildningen på februari mötet. 

Åtgärder/insatser får utveckling 

Vi utvärderar årligen utbildningen för att se över 
om den kan förbättras eller om det tillkommit 
något nytt nationellt eller lokalt som behöver 
tillföras utbildningen. 

Uppföljning Kommentar 

• Uppföljning av kallelse Uppföljning och analys 

Under året har nämnden fått utbildning i 
förvaltningsrätt och olika delar av lagstiftningen 
inom deras ansvarsområde. Utbildning om 
livsmedelslagstiftningen skedde i februari, 
bygglagstiftning i mars, maj och oktober samt 
miljöbalken i april. 

Åtgärder/insatser får utveckling 

Utbildningen utvecklas löpande för att förbättra 
den utifrån lärdomar av tidigare utbildningar, ny 
lagstiftning och anpassas efter ledamöternas 
kompetensnivå och behov. 

Uppföljning Kommentar 

• Granskning av Uppföljning och analys 

protokoll. Förvaltningen har arbetat fram en 
behovsutredning som beslutats i 
samverkansnämnden och som sedan även tagits 
upp för beslut i kommunstyrelsen inför 
budgetprocessen. Tillsynsplaner och 
kontrollplaner har även beslutats av nämnden 
under året. 

Åtgärder/insatser får utveckling 

Fortsätta att arbeta fram en behovsutredning 
inför budgetprocessen för att tillhandahålla ett 
bra material inför politikens ställningstagande 
samt presentera vilka övriga tillkommande behov 
som finns i budgetprocessen. 

Samverkansnämnd miljö och bygg, Uppföljning av internkontrollplan 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 27 

VIST, 10:29,Ulricehamn, Olovlig byggnation 
Diarienummer: 

Fastighetsägare: 

Organisationsnummer 

Beslut 

2017.3312 

Tm Sweden AB 

5569314098 

1 (J) 

Byggarbetet påbörjades innan lovbeslut och startbesked. Samverkansnämnden miljö och 
bygg beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 213 4 72 kr av TM Sweden AB. 
Byggsanktionsavgiften baseras på yta som anläggningen tar i anspråk enligt ansökan om lov 
948m2, vilket ger en byggsanktionsavgift på 213 472 kr. Avgiften ska betalas till 
samverkansnämnden miljö och bygg inom två månader efter att beslutet har vunnit laga 
kraft. 

Motivering till beslut 
Det krävs lov för anläggningar som är uppräknade i 6 kap. 1 §plan- och byggförordningen 
(2011:338), enligt 9 kap. 8 § p1 och 16 kap. 7 §,plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, enligt 
10 kap. 3 §,plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Enligt plan och bygglagen (PBL) (2010:900), 11 kap. 51§, ska samverkansnämnden ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§. Enligt PBL 11 
kap. 53 § ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska samverkansnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av 
att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att 
anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra 
beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i ED-förordningar som rör frågor inom 
lagens tillämpningsområde. 

Utredning om vem ska betala avgiften 
I 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Prisbasbelopp 
Enligt 9 kap. 1 § Plan och Byggförordningen PBF (2011:338) ska det prisbasbeloppet som 
gäller för det år som beslut om avgift fattas användas. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comjulricehamnskommun 
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Ärende 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering med laddplatser för elbilar, nätstation 
och teknikbod lämnades in till samverkansnämnden miljö och bygg 2017-10-30, 
diarienummer 2017.2814. 

Under lovhandläggningen reagerade byggenheten på att arbete var påbörjat (se mailbilaga 
2017-11-21). Byggherren stoppade schaktarbetet efter påpekande av byggenheten. 

Samverkansnämnden miljö och bygg tog beslut att bevilja lov på nämndsammanträde 
2017-12-05. 

Samverkansnämnden miljö och bygg uppmärksammade på kvällen 2017-12-07 att 
byggarbetet återigen hade påbörjats på platsen (se fotobilaga). Arbetet var då påbörjat innan 
beslut om lov och därmed även innan något startbesked var utfärdat. 

Lovbeslutetjusterades och expedierades på eftermiddagen 2017-12-08. Därefter utfärdades 
och expedierades startbeskedet. 

Det krävs tillstånd för att uppförajanordna parkeringsplatser, teknikbod och nätstation och 
att påbörja en sådan åtgärd innan ett startbesked är utfårdat innebär förseelse mot plan- och 
bygglagen och att en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Åtgärden har påbörjats utan något tillstånd vilket innebär att Samverkansnämnden miljö och 
bygg kommer att ta beslut om en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften baseras på den 
yta som anläggningen tar i anspråk enligt ansökan om lov 948 m2, vilket ger en 
byggsanktionsavgift på 213 472 kr, uträkning enligt Boverkets beräkningshjälpmedel bifogas. 

Byggherren har haft möjlighet att rätta till förseelsen och har lämnat en förklaring (se 
mailbilaga) till den uppkomna situationen, därmed anser Samverkansnämnden att 
byggherren valt att inte göra rättelse. 

Beslut och handlingar delges till: 

Bilagor: 

Mail från Joachim Skoogberg 

Uträckning för byggsanktionsavgift 

Fotobilaga 

Mail2017-11-21 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 

TM Sweden AB 

2 (3) 

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller bygg@ulricehamn. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 so oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 28 

1 (2) 

HÖGALID 1: 13 och Vissingsgärde 1: 14, Tranemo, 
förhandsbesked för enbostadshus 

Diarienummer: 

Sökande: 

Fastighetsägare: 

Fastighet: 

Beslut 

2018.35 

Levi Nyden 

Elenor Franzen Nyden och Levi Nyden. 

Högalid 1:13 och Vissingsgärde 1:14. 

• Åtgärden kan ej tillåtas på platsen 

Handlingarna som tillhör beslutet är stämplade med § . 

Motivering till beslut 
Byggnadsnämnden ska med ett förhandsbesked ge en sökande besked om en bygglovspliktig 
åtgärd kan tillåtas på platsen eller inte, enligt 9 kap. 17 §,Plan- och bygglagen, 
PBL (2o1o:goo). 

Åtgärden innebär en sådan påverkan på området att prövningen bör ske genom att ta fram och 
reglera området med en detaljplan, enligt 4 kap. 2 § p 2, bebyggelsen behöver regleras i ett 
sammanhang, Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Åtgärden uppfyller inte kraven på att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till det som räknas upp i 2 kap. 
6 §,Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked förenbostadshus över fastighetsgränsen mellan Högalid 1:13 
och Vissingsgärde 1:4. 

Förutsättningar 
Fastigheterna Högalid 1:13 och Vissingsgärde 1:4 som enligt fastighetsregistret är registrerat 
som bebyggd lantbruksenhet ligger inte inom detaljplanerat område, men i direkt anslutning 
till områdesbestämmelserna för Damsbacka 1:4 m.fl. med nummer 278. Den sökta platsen 
ligger precis utanför områdesbestämmelser och direkt väster om LIS område 3 som är utpekat 
som bostadsområde för permanentbostäder. Platsen ligger mellan områdesbestämmelserna 
och LIS området. Enligt LIS planen är platsen utpekad som grön korridor som ej är avsedd att 
bebyggas utan fyller en viktig funktion som spridningskorridor i nordsydlig riktning. 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 so oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 2 (2) 

Miljöenheten har yttrat sig och bedömer att det inte finns något särskilt skäl för 
strandskyddsdispens på den aktuella platsen. 

Bedömning 
Byggenheten bedömer att platsen inte är lämplig för byggnation och att åtgärden inte kan 
tillåtas på platsen av främst två skäl. Placeringens närhet till befintlig bebyggelse som är 
reglerad med områdesbestämmelser innebär att ny byggnation behöver hanteras i ett 
sammanhang med planläggning. Platsen är utpekad som ett grönområde som är av stor vikt att 
det hålls öppet och fritt från byggnation. Grönområdet ska tjäna det planerade bostadsområdet 
strax öster om den sökta åtgärden. Platsen behöver därför prövas i ett större sammanhang 
med detaljplan. 

Upplysning 
• Sökanden kan ansöka om planbesked hos Tranemo kommun för att få reda på om 

kommunen avser att inleda ett arbete med planläggning av området. En begäran av 

planbesked ska vara skriftlig, innehålla en beskrivning av det tänkta ändamålet och en 

karta som visar området som berörs. Kommunen tar ut avgift för ett planbesked. Mer 

information finns på www.tranemo.se. 

Avgift 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften 4 550 kronor. Faktura översändes separat. 

Beslut och handlingar delges till: 

Hur man överklagar 

Sökande: Levi Nyden, 

Högalid 21 51493, Ambjörnarp 

Fastighetsägare för Högalid 1:13 och 

Vissingsgärde 1 :4 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller bygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

l (7) 

SMB § 29 

Lindås 2:9, Tranemo 

Strandskydd - dispens för uppförande av 
ersättningsbyggnad 
Diarienummer: 

Sökande: 

F as tighetsägare: 

Beslut 

2017-3406 

Mikael Dower 

Lars Mikael Dower och Christian Magnus Dower 

Strandskyddsdispens beviljas för uppförande av ersättnings byggnad. 

Villkor 
Som villkor för beslutet gäller med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken (MB) följande: 

• Tomtplatsen reglerades i avstyckning 4 december 1970, Lantmäteriets dnr 175/70. 

Gällande tomtplatsavgränsning, ca 728 kvadratmeter, redovisas i bilaga 3-

• Ersättningsbyggnadens yta, exklusive trädäck, får efter fårdigställande högst ta i 

anspråk ca 99m2 • Den maximala höjden från marknivå till taknock får uppgå till som 

mest ca 5 meter. Byggnadens ungefårliga placering framgår av bilaga 3. 

• Ett trädäck förläggs vinklat längs ersättningsbyggnadens västra gavel och halva södra 

långsida. Trädäckets yta får uppgå till som mest 35 kvadratmeter. Ett skärmtak byggs 

över trädäcket på södra långsidan. 

• En avskärmning motsvarande dagens ska upprätthållas längs tomtplats

avgränsningen för att markera gränsen mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt 

område, se bilaga 3- Avskärmningen kan t.ex. bestå av staket, häck, mur eller 

liknande, men ska vara tillräcklig för att fylla sin funktion. 

• Som fri passage med stöd av 7 kap 18 f§ MB, ska ett område öster om tomtplats enligt 

bilaga 2 gälla. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Hagesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Motivering till beslutet 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap 18 b § MB för uppförande av ersättningsbyggnad på 
fastigheten LINDÅS 2:9, Tranemo kommun. 

Särskilt skäl - 7 kap 18c § punkt 1-6 MB 

Samverkansnämnden miljö och bygg, bedömer att särskilda skäl föreligger enligt punkten 1 
för att medge dispens för den aktuella åtgärden, då området som åtgärden avser: 

• "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften" (punkt 1). 

Strandskyddets syfte - 7 kap §§ 13 och 26 MB 

Åtgärden bedöms, enligt nämnden, vara förenlig med strandskyddets syften som innebär att: 

• förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och 
• att goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten bevaras. 

Hänsyn till enskilda intressen - 7 kap 25 § MB 

Att medge dispens i detta ärende bedöms vara en rimlig avvägning mellan den enskildes och 
det allmännas intresse. 

Markens lämplighet 
Åtgärden är med hänsyn till ovanstående förenligt med kommunens översiktsplan samt en 
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 - 4 kap 
Miljöbalken. 

Ärende 
Miljöenheten mottog 2017-12-19 en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap 16 § MB på fastigheten LINDÅS 2:9. Ansökan avser dispens från 
strandskyddet för att uppföra en ersättningsbyggnad med tillhörande trädäck och skärmtak. 
Den befintliga byggnaden har de ungefårliga yttermåtten 7,5*7,5* 4,5 meter 
(längd*bredd*höjd). Ersättningsbyggnaden kommer att ha de ungefårliga yttermåtten 
u,o-x·9,0*5,0 meter (längd*bredd*höjd). Fältbesök gjordes 2018-01-22. Ansökan har 
kompletterats 2018-01-30. 

Beskrivning av platsen och området 
Fastigheten LINDÅS 2:9ligger på östra sidan av Lagmanshagasjön, bilaga 1. Här råder ett 
strandskydd på 200 meter. 

LINDÅS 2:9 ligger i direkt anslutning mot avstyckade tomter med fritidshus i både nordlig 
och sydlig riktning. Totalt i området finns fem avstyckade tomter med fritidshus. Öster om 
fastigheten ligger en enskild väg som delas i ett Y-kors precis utanför fastighetsgränsen, där 
den västra vägen leder ned mot de avstyckade tomterna och därefter följer Lagmanshaga
sjöns strand. 

Mellan fastigheten och Lagmanshagasjön finns en smal passage som ger fastighetsägarna i 
området tillgång till en gemensam vattenpump. Passagen är öppen norrut, men stängs av den 
södra grannen. Passagen avskärmas av staket och häck. 

LINDÅS 2:9 och den norrut liggande fastigheten omges av ett trästaket och en låg häck~ 
Mellan dessa fastigheter finns ingen avskärmning. Inom fastigheten finns två friggebodar, ett 

minireningsverk och ett trä däck. tff1 +--
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LIS-området Lagmanshagasjön-Ljungsarp för fritidshus ligger i anslutning till det befintliga 
fritidshusområdet. LIS-området börjar strax öster om den enskilda vägen inom det 
omgivande skogsområdet. 

Ersättningsbyggnaden. placeras så att dess västra gavelligger på ungefår samma plats som 
det befintliga husets västra gavel. Huset förlängs åt öster och breddas åt både norr och söder. 
Den planerade takhöjden, från marknivå till taknock, kommer att bli ca 5 meter. Längs västra 
gaveln och halva södra långsidan anläggs ett trädäck med en yta på totalt 35m2 • Över 
trädäcket på södra långsidan byggs ett skärmtak. 

Naturvärden och friluftsvärden 
Omgivningen kring de avstyckade tomterna består av skog, mestadels tall. skogsmarken 
börjar på östra sidan av den enskilda vägen. 

Norr om fritidshusområdet ligger en badplats (Lagmans strand). 

Inga rödlistade arter eller fornlämningar finns registrerade i närområdet. 

Bedömning av åberopat särskilt skäl och åtgärdens påverkan 
Sökanden har som särskilt skäl åberopat 7 kap. 18C § punkt 1 MB. 

Rivning av befintligt fritidshus och uppförande av ersättningsbyggnad utförs inom en 
avstyckad tomt. Ersättningsbyggnaden uppförs på samma plats som det befintliga 
fritidshuset. Fastigheten ligger i omedelbar anslutning till andra avstyckade fastigheter 
bebyggda med fritidshus på både norra och södra sidan. 

Anläggandet kommer inte att innebära att det idag utnyttjade området, inom befintliga 
tomtavgränsningar, utökas. Byggnadsarbetena kommer inte att kräva någon avverkning eller 
andra former av ingrepp i skogsområdet öster om vägen. Bevarandet av en avskärmning 
motsvarande dagens innebär att allmänhetens tillgänglighet till Lagmanshagasjön inte 
förändras som en följd av åtgärderna. Åtgärderna innebär inte heller att möjligheterna för vilt 
att passera och skogsområdets förutsättningar som uppehållsplats för fåglar och däggdjur 
förändras. 

Uppförandet av ersättningsbyggnad kommer att tillåtas med villkor att en avskärmning 
motsvarande dagens vidmakthålles kring fastigheten. Syftet är att säkerställa en tydlig gräns 
mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt område. 

Samverkansnämnden bedömer att området är ianspråktaget och att det särskilda skälet 
enligt 7 kap 18c punkt1MB är tillämpbart. SMB bedömer vidare att åtgärderna inte har 
någon effekt på den allemansrättsliga tillgången till Lagmanshagasjön eller på den fauna och 
flora som finns i området. 

Övrig information 
En åtgärd kan kräva både strandskyddsdispens och bygglov. 

Ett beslut upphör att gälla, enligt 7 kap 18 h§ MB (1gg8:8o8) om den åtgärd dispensen avser 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga 
kraft. 

Länsstyrelsen kan, med stöd av 19 kap 3 b§ MB (1998:8o8) ta upp beslutet för överprövning 
inom tre veckor från den dag kommunens beslut inkom till Länsstyrelsen. Ni bör invänta tid 
för eventuell överprövning samt andra lov eller tillstånd i den mån sådana krävs. 
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Avgift 
För handläggning av strandskyddsdispens under 2017 tas avgift ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige i Ulricehamn(§ 194, 2016-11-24) respektive Tranemo kommun (§129, 
2016-11-28). Avgiften uppgår till åttatusen etthundra (8 100) kr. 

Fakturering sker separat. 

Delges 

Sökande: 

Mikael Dower 
Majgårdsgatan 4 
523 31 Ulricehamn 

Fastighetsägare: 

Lars Mikael Dower 
Majgårdsgatan 4 
523 31 Ulricehamn 

Christian Magnus Dower 
Reflevägen 11 
523 37 Ulricehamn 

För kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lantmäterimyndigheten 
Väghållningsmyndighet 
Naturskyddsföreningen 

Bilagor: 

1. Översiktskartor 
2. Beslutskarta 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljo@ulricehamn.se. 
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Översiktskarta 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 
Beslut 2018-03-06 

SMB § 30 

MASTUNGA 1 :9, Ulricehamn 

Strandskydd - dispens för tillbyggnad av fritidshus 
Diarienummer: 

Sökande: 

Fastighetsägare: 

Beslut 

2017.3375 

Birgitta Holmedal 

Birgitta Elisabet Holmedal 

Gunnelingegärd Samuelsson 

Bertil Vilhelm Leideck 

Strandskyddsdispens beviljas för tillbyggnad av fritidshus. 

Villkor 
Som villkor för beslutet gäller med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken (MB) följande: 
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• Som tomtplatsavgränsning, ca 1186 kvadratmeter, med stöd av 7 kap 18 f§ MB, ska 

gränser gälla enligt bilaga 2. 

• Fritidshusets yta, exklusive altan, får efter fårdigställd tillbyggnad högst ta i anspråk 

ca 56m2
• Fritidshusets maximala höjd från marknivå till taknock får uppgå till som 

mest ca 5 meter. Byggnadens placering framgår av bilaga 2. 

• Befintlig altan på västra gaveln får förlängas med ca 3 meter till att omfatta hela 

västra gaveln. 

• En avskärmning ska uppföras längs tomtplatsavgränsningen för att markera gränsen 

mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt område, se bilaga 2. Avskärmningen kan 

t. ex. bestå av staket, häck, mur eller liknande, men ska vara tillräcklig för att fylla sin 

funktion. 

• På södra långsidan samt på östra gaveln får den sammanlagda fönsterarean per sida 

uppgå till som mest 1,5 m2 • 

• Som fri passage med stöd av 7 kap 18 f§ MB, ska ett område öster om tomtplats enligt 

bilaga 2 gälla. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 so oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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Motivering till beslutet 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap 18 b § MB för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
MASTUNGA 1:9, Ulricehamns kommun. 

Särskilt skäl - 7 kap 18c § punkt 1-6 MB 

Samverkansnämnden miljö och bygg, bedömer att särskilda skäl föreligger enligt punkten 1 
för att medge dispens för den aktuella åtgärden, då området som åtgärden avser: 

• "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften" (punkt 1). 

Strandskyddets syfte - 7 kap §§ 13 och 26 MB 

Åtgärden bedöms, enligt nämnden, vara förenlig med strandskyddets syften som innebär att: 

• förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och 
• att goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten bevaras. 

Hänsyn till enskilda intressen - 7 kap 25 § MB 

Att medge dispens i detta ärende bedöms vara en rimlig avvägning mellan den enskildes och 
det allmännas intresse. 

Markens lämplighet 
Åtgärden är med hänsyn till ovanstående förenligt med kommunens översiktsplan samt en 
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 - 4 kap 
Miljöbalken. 

Ärende 
2017-12-14 inkom, till nämnden, en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap 16 § MB på fastigheten MASTUNGA 1:9. Ansökan avser dispens från 
strandskyddet för att bygga till ett fritidshus. Den befintliga byggnaden har yttermåtten 
5,55*5,75 meter (längd*bredd). Efter tillbyggnad kommer yttermåtten att vara 8,ss*6,ss 
meter (längd*bredd). Fältbesök gjordes 2017-12-22. Ansökan har kompletterats 2017-12-22. 
Inmätning av tomtplatsen genomfördes 2018-02-01. 

Beskrivning av platsen och området 
Fastigheten Mastunga 1:gligger på östra sidan av sjön Tolken, bilaga 1. Här råder ett 
strandskydd på 300 meter. Tolken med tillrinnande bäckar tillhör den tertiära skyddszonen 
kring Öresjö vattenskyddsområde. 

Fritidshuset ligger på stamfastigheten Mastunga 1:9, men i området finns ett flertal 
avstyckade tomter med fritidshus. De två närmsta avstyckade tomterna ligger i sydostlig 
riktning på att avstånd av ca 70 - Bo meter. Avståndet mellan de avstyckade tomterna och 
Tolken är ca so meter. 

Området mellan fritidshuset och de avstyckade tomterna i sydost utgörs av en lövskogs
beklädd översilningsmar k, d v s ett sluttande område där grundvattnet tränger fram till ytan. 
Det trädbeklädda området, bevuxen av bland annat medelgrov (0 15 - 30 cm) och grov (0 30 -
45 cm) björk, al och ek, har ursprungligen använts som betesmark. Samma typ av biotop 
sträcker sig söderut från fritidshuset längs Tolkens strand. 

Fritidshuset ligger i den omedelbara strandzonen intill sjön Tolken. Fritidshuset oc~,e;0 
mindre bod omges, utom på sjösidan, av ett trästaket. Norr och öster om fritidshus1' * 
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utsidan av staketet, finns ett grävt dike. Fritidshuset omges även av en bård av lövträd som 
växer längs staketet/ diket, se beskrivning av naturvärden. 

Öster om fritidshusets staket och trädbård ligger en grävd damm. Norr om fritidshuset ligger 
en öppen plan med ett hus som troligen används som bastu. Vid den öppna planen finns två 
sten pirar. 

Tillbyggnaden ska ske på fritidshusets södra långsida och på dess östra gavel. Huset förlängs 
söderut med 3 meter och österut med 0,8 meter. Den totala tillbyggnaden blir ca 25m2 • I 
samband med tillbyggnaden förlängs altanen på fritidshusets västra gavel till att omfatta 
utbyggnadsdelen. Den planerade takhöjden, från marknivå till taknock, kommer att bli ca 5 
meter. 

Naturvärden och friluftsvärden 
Lövskogsområdet som ansluter till fritidshuset på dess södra och sydöstra sida ingick i 
länsstyrelsens lövskogsinventering 1983. Inventeringen betecknade området som bestående 
av triviallövskog av naturvärdesklass 3, visst naturvärde. Vid fältbesök 2017-12-21 noterades 
att den befintliga lövskogen som ligger i anslutning till aktuell fastighet består av ett glest 
bestånd av medelgrova och grova lövträd. Trädbården kring huset består av medelgrova 
björkar och alar samt av sly. 

Lövskogsområdet och trädbården kring fritidshuset har troligen viss betydelse för fågellivet 
samt för förekommande däggdjur, t ex rådjur. Det kan inte uteslutas av fladdermöss 
förekommer i området. 

Strandzonen kring Tolken är utpekat som närströvområde i Ulricehamns översiktsplan. 

Inga rödlistade arter eller fornlämningar finns registrerade i närområdet. 

Bedömning av åberopat särskilt skäl och åtgärdens påverkan 
Sökanden har som särskilt skäl åberopat 7 kap. 18C § punkt 1 MB. 

Tillbyggnaden sker på ett fritidshus som enligt ägaren byggdes på 1960-talet. Tillbyggnaden 
kommer inte att innebära att det för fritidshuset idag utnyttjade området, inom befintligt 
staket och dike, utökas. Byggnadsarbetena kommer inte att kräva någon avverkning eller 
andra former av ingrepp i lövskogsområdet syd och sydost om fritidshuset. Bevarandet av en 
avskärmning motsvarande dagens innebär att allmänhetens tillgänglighet till Tolken inte 
förändras som en följd av åtgärderna. Åtgärderna innebär inte heller att möjligheterna för vilt 
att passera och lövskogsområdets förutsättningar som uppehållsplats för fåglar och däggdjur 
förändras. 

Åtgärderna kommer att tillåtas med villkor rörande avskärmning kring byggnaden; utom på 
sjösidan. Den inmätta tomtplatsavgränsningen följer i norr och öster yttre sidan av diket. I 
söder löper gränsen från dikets ändpunkt i rak linje mot Tolken. Villkoren omfattar även en 
begränsning av fönsterarean på södra långsidan samt på östra gaveln. 

Övrig information 
En åtgärd kan kräva både strandskyddsdispens och bygglov. 

Ett beslut upphör att gälla, enligt 7 kap 18 h§ MB (1998:808) om den åtgärd dispensen avser 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga 
kraft. 
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Länsstyrelsen kan, med stöd av 19 kap 3 b§ MB (1998:808) ta upp beslutet för överprövning 
inom tre veckor från den dag kommunens beslut inkom till Länsstyrelsen. Ni bör invänta tid 
för eventuell överprövning samt andra lov eller tillstånd i den mån sådana krävs. 

Samverkansnämnden miljö och bygg vill uppmärksamma markägaren till Mastunga 1:9 på 
lövskogsområdets betydelse. Lövskogsområdet har redan idag en viktig funktion både som 
viltpassage och som uppehållsplats för olika arter. Naturvärdena kommer i framtiden att öka 
allteftersom de idag medelgrova och grova träden tillväxer. SMB vill därför uppmana till 
hänsyn och till att avverkning, i görligaste mån, undviks. 

Avgift 
För handläggning av strandskyddsdispens där ärendet inletts under 2017 tas avgift ut enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige i Ulricehamn(§ 194, 2016-11-24) respektive Tranemo 
kommun (§129, 2016-11-28). Avgiften uppgår till åttatusen etthundra (8 100) kr. 

Fakturering sker separat. 

Delges 

Sökande: 

Birgitta Holmedal 
Mastunga 150 
52398 Hökerum 

F as tighetsägare: 

Birgitta Holmedal 
Mastunga 150 
52398 Hökerum 

Gunnel Ingegärd Samuelsson 

Sjögatan 98 lgh 1201 

56331 Gränna 

Bertil Vilhelm Leideck 

Mastunga 137 

52398 Hökerum 



För kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lantmäterimyndigheten 
Väghållningsmyndighet 
N a turskyddsföreningen 

Bilagor: 

1. Översiktskartor 
2. Beslutskarta 

Hur man överklagar 
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Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljo@ulricehamn.se. 
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Bilaga 1. Översiktskartor. 
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Bilaga 2 • Beslutskarta. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 31 

Lindrum 1: 19, Tranemo, Föreläggande om 
försiktighetsmått samt klassning av miljöfarlig 
verksamhet. 
Diarienummer: 

Sökande: 

Organisationsnummer: 

Fastighetsägare: 

Beslut 

2018.0132 

ADD North AB 

559063-0504 

Kinds Produkter Produktions AB 

Samverkansnämnden miljö- och bygg beslutar attADD North 3D AB, org.nr 5590630504, 
ska föreläggas med följande försiktighetsmått för verksamheten på fastigheten Lindrum 1:19. 

Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar även att ADD North 3D AB ska betala en årlig 
avgift för 4 timmar till tillsynsmyndigheten i Ulricehamns och Tranemo kommun. Beslutet 
gäller från och med år 2019 för verksamheten på fastigheten Lindrum 1:19. Beslutet om den 
årliga avgiften gäller till dess verksamheten eller taxan ändras: 

En avgift för 4 timmars handläggning a 920 kronor/timma kommer att tas ut i ärendet. 

Villkor 
• Verksamheten ska bedrivas i enlighet men vad som angivits i anmälan om inte annat 

följer av nedanstående försiktighetsmått. 

Kemi kal iehanteri ng 
• Inga golvbrunnar ska finnas i produktionslokaljlagerutrymme. 

• Kemikalier ska förvaras invallade, invallningen ska vara tät och stå emot de 
kemikalier som används. Invallningen ska uppnå grundkravet på största behållarens 
volym + 10% av summan av övriga behållares volym. 

• Kemikalier som är olämpliga att förvara tillsammans (exempelvis syror och baser), 
ska hållas åtskilda i olika förråd och olika invallning. 

Utsläpp till mark, vatten och luft. 

• Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid närmast 
belägna bostad, förskola och vårdlokal inte överskrider följande: 

o Leq dag (06-18) so dBA 
o Leq kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18) 45 dBA 
o Leq natt (22-06) 40 dBA 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn_se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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• Dagvattenbrunnar ska ha en tydligt markerad skyddszon 1x1 meter från brunnens 
kanter. skyltning el. markering på lättillgänglig karta ska finnas för att hitta 
brunnen/brunnarna även vid snötäckt mark. 

• 
• Tätningsutrustning ska finnas tillgängligt vid dagvatten brunnen/brunnarna. 

Avfall 
• Förvaring och hantering av farligt avfall och övrigt avfall ska ske på ett sådant sätt att 

spill och läckage till spill- och dagvatten inte kan ske. Hanteringen ska dokumenteras 
i enlighet med avfallsförordningen. 

Övrigt 
• Tillsynsmyndigheten ska informeras omgående vid flytt, ägarbyte, nedläggning och 

förändring i produktionsnivåer. Även vid driftstörning/brand/olycka som kan 
påverka utsläpp till luft, mark eller vatten ska tillsynsmyndigheten informeras. 

Motivering till beslut 
Enligt 26 kap. 9 § Miljöbalken (MB) har tillsynsmyndigheten rätt att besluta om 
försiktighetsmått för en miljöfarlig verksamhet. Verksamhetsutövaren har enligt 2 kap. 1 § 
MB ansvaret för att visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. MB efterlevs. 

Verksamhetsutövaren ansvarar för att ha tillräcklig kunskap om verksamheten och dess 
påverkan på människor och miljö, vidta försiktighetsmått och produktval för att olägenheter 
inte ska uppstå, samt hushålla med resurser enligt 2 kap. 2-5 §§ MB. I Förordning om 
verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901), redogörs för hur detta ska dokumenteras för 
en anmälningspliktig verksamhet. 

Bullernivåerna baseras på Naturvårdsverkets Råd och Riktlinjer "NATURVÅRDsVERKET 
RAPPORT 6538 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller". 

Avfallsförordningen (2011:927), 54-55§§, anger att den som bedriver en yrkesmässig 
verksamhet ska föra anteckningar dels över det avfall som återvinns och bortskaffas, och dels 
över farligt avfall. Förordningen redogör för vilka uppgifter som ska tas med i anteckningarna 
och anger att de ska föras och behållas i minst tre år. 

I 13 kap. 6 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) anges att en verksamhet av denna typ 
omfattas av anmälningsplikt. Detta till följd av att produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation. För tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk bearbetning eller montering, eller beläggning 
eller kalandrering med plast. 

Klassningen av verksamheten sker med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och i enlighet med 
den av kommunfullmäktige beslutade taxan i Ulricehamns kommun 202 §, 2017-11-23 
respektive 141 §, 2017-11-27 Tranemo kommun. 

Add North på fastigheten Lindrum 1:19 klassas enligt följande koder i kommunens taxa för 
tillsyn enligt miljöbalken: 
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• 25.50-3 (C)- Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 

ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller 
mekanisk bearbetning. 

I egenskap av den som bedriver verksamheten är ni betalningsansvarig enligt taxan för den 
tillsyn samverkansnämnden miljö och bygg bedriver över er verksamhet. För sådan tillsyn 
ska betalas en årlig tillsynsavgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

Den årliga tillsynsavgiften baseras på den tillsynstid som verksamheten tilldelas på grundval 
av en riskbedömning av verksamheten. Riskbedömning består av en avgiftsklassificering 
enligt taxebilaga 2 samt en riskbedömning enligt taxebilaga 3 som finns på kommunens 
hemsida. 

Er verksamhet ADD North svarar enligt taxebilaga 2 mot avgiftsklass 3. Er huvudkod 25.50-3 
placeras följaktligen i avgiftsklass 3, vilket motsvarar en tillsynstid på 4 timmar. 

Ärende 
ADD North AB framställer filament till 3D-skrivare. Produktionen startades upp under 2017 
och en anmälan om miljöfarlig verksamhet kom in till miljöenheten 2018-01-17. I anmälan 
anges att verksamheten inte genererar några utsläpp tillluft eller vatten. 
Råvaruförbrukningen uppgick under 2017 till cirka 0,8 ton. Verksamhetsutövaren (VU) 
bedömer att förbrukningen kommer överstiga 1 ton under kalenderåret 2018 vilket innebär 
att verksamheten då blir anmälningspliktig. 

Råvaran kommer till verksamheten i formen av granulat, som först torkas då den drar åt sig 
fukt. Den leds sedan vidare till en extruder där additiv tillsätts i form av masterbatch som 
utgörs av pigmenterade PLA-bärare i granulatform. Materialet pressas genom ett munstycke 
till en tråd. Tråden leds sedan genom ett tempererat bad på ca so grader, vidare till ett 
rumstempererat bad, för att slutligen som fårdig produkt lindas upp på spole. 

Fastigheten ligger på område detaljplanelagt för industri och fastighetsägare är Kinds 
Produkter Productians AB. 

Då fastigheten ligger i nära anslutning till andra betydligt större plastindustrier t.ex. Pipelife 
AB, och inte ligger inom vattenskyddsområde, samt med tanke på att verksamheten inte 
avger några utsläpp till vatten eller luft, bedömer Samverkansnämnden att ett grannhörande 
inte behöver göras i detta ärende. 

Avgift 
För handläggning av en anmälan om miljöfarlig verksamhet C tas avgift ut i enlighet med den 
av kommunfullmäktige beslutade taxan i Ulricehamns kommun 202 §, 2017-11-23 respektive 
141 §, 2017-11-27 Tranemo kommun. Beloppet motsvarar timtaxan 920 kronor x antalet 
timmar verksamhetskoden tilldelats i taxebilaga 2. Kod 25.50-3 motsvarar 4 timmars tillsyn. 
I detta ärende blir avgiften därmed tretusen sexhundraåttio (3680) kronor för 2018. 

Fakturering sker separat. 
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Övrig information 
Observera att Samverkansnämnden miljö och bygg vid behov kan återkomma och ställa 
ytterligare krav på verksamheten. 

Tirnavgiften kan ändras under åren utan att ett nytt klassningsbeslut behöver tas. 

Om förändring av verksamhetens storlek blir aktuell bör information om detta lämnas till 
miljöenheten. 

Hela taxan finns tillgänglig på kommunens hemsida www.ulricehamn.se (sök på "taxor") 

Kontakta miljöenheten om ni önskar mer information om taxan. 

Delges: 
Att: Eric Bengtsson 

ADD North 3D AB 
Ulricehamnsvägen 11 
51462 Ölsremrna 

För kännedom till: Kinds Produkter Productians AB 

Bilagor 

1. Underlag för avgiftsberäkning 

2. Information om tillsynsintervalL 

3. Översiktskarta med grannfastigheter 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljo@ulricehamn.se. 



SAMVERKANSNÄMNDEN MILJÖ OCH BYGG 

Beslut 2018-03-06 

SMB § 32 
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Hössna 1:26, Ulricehamn, Tillbyggnad av förskola 
Diarienummer: 2017.1909 

Sökande och byggherre: Ulricehamns kommun, Fastighet 

Fastighetsägare: Ulricehamns kommun 

Beslut 
Nämnden beslutar att delegera beslutsrätten till ordförande i ärendet. 

Ärende 
Samverkansnämnden miljö och beslutade 2017-12-05 § 152 att bevilja bygglov för tillbyggnad 
av förskola. 

Sökanden vill göra en del ändringar av byggnaden som kräver nytt lovbeslut. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comjulricehamnskommun 

U LR.ICEHMvl N S 
KOMMUN , KOMMUN 
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