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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 1 Bokslut och årsredovisning mr 2011 

Dnr B 2011-507 

Beslut 

Sida 4 

Bygg- och miljönämnden godkänner av förvaltningen upprättat bokslut och 
årsredovisning för år 2011. 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen sker i detta ärende enligt de direktiv som ekonomienbeten 
givit. Den kommer att tillsammans med redovisning från andra styrelser och 
nämnder jjjjjjjjjjjjjjjg som behandlas i kommun-
fullmäktige. I ett anoat ärende behandlas en mer utförlig redovisning för 
bygg- och miljönämndens interna behov. 

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat bilagda skrivelse med bokslut 
och årsredovisning för 2011. Den visar att bygg- och miljönämnden fick ett 
överskott på 146 tkr för året.. 
Överskottet kan i huvudsak hänföras till att verksamheten för bygg har haft 
intäkter långt över det som budgeterats. Trots att några av verksamheterna, 
främst nämnden, bostadsanpassning och miljö myndighetsutövning har gått 
med underskott har intäkterna från andra verksamheter vägt upp detta och gett 
ett positivt resultat. 

Redovisningen har presenterats på samverkansmöte 2011-01-19. De fackliga 
representanterna hade inte några synpunkter. 

Bilagor 
Bokslut och årsredovisning 20 Il Bilaga l 

Protokollsutdrag till: 
Kommunledningsfårvaltningen 



Bilaga l BMN § 1,2012-01-26 

II BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN II 
Ordförande: 
Tfbygg- och miljöchef: 

Anders Lundgren 
Kjerstin Frank 

Antal årsarbetare: 7,63 

UPPDRAG 

Nämnden ansvarar för de frågor som hör 
samman med rollen som miljö- och hälso-
skyddsnämnd, trafiknämnd och byggnads-
nämnd inkluderande fysisk planering och 
mätning och kartering. Nämnden ansvarar 
också för bostadsanpassningen. En mycket 
stor del av nämndens arbete är styrt av 
lagar och förordningar. Bygg- och 
miljöförvaltningen gör det utredningsarbete 

som behövs för nämndens beslut. I arbetet 
vägs såväl allmänna som enskilda intressen 
in. Arbetet ska ske så att rättssäkerheten 
upprätthålls och så att allmänheten ges en 
bra service. Nämnden och förvaltningen 
ska utöver myndighetsutövning aktivt 
arbeta fOr att utveckla kommunen inom 
bygg-, miljö-, kart, och trafikområdena. 

ÅRETS RESULTAT 

Driftredovisning Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 
Slag, tkr 2010 2011 2011 

Verksamhetens intäkter 
Kommunbidrag 4283 4770 4770 O 
Bidrag 153 156 325 -169 
Övriga intäkter 2337 2881 2214 667 
Summa intäkter 6773 7807 7309 498 

Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader 4315 4543 4620 77 
Lokalkostnader 346 405 314 -91 
Övriga kostnader 2011 2693 2358 -335 
Kapitalkostnader 41 20 17 -3 
Summa kostnader 6713 7661 7309 -352 

Årets resultat 60 146 O 146 

Kommentar: Den nya plan- och bygglagen (PBL) som infördes 2 maj 2011 har krävt extra 
utbildningsinsatser. Detta har gjort att verksamheten för nämndens arbete gått med underskott. 
Taxan för handläggning av ärenden enligt nya PBL har gett större intäkter än den tidigare taxan 
vilket är den främsta orsaken till det positiva resultatet totalt sett. Verksarnheten för fysisk 
planering har genererat stora intäkter främst på grund av planavtal som har tecknats. Intäkterna 
har gått till inköp av konsulttjänster för planarbete och täckt upp fOr det uteblivna stadsbidraget 
för vindkraft som fanns med i budget. Utbetalade bidrag för bostadsanpassning har återigen 
varit större än budgeterat. Verksarnheten för miljö myndighetsutövning har inte nått 
budgeterade intäkter i alla delar. Livsmedelskontroll har prioriterats och goda resultat har 
uppnåtts. Hälsoskyddstillsynen har fått stå tillbaka och till viss del även miljöskyddstillsynen. 
Omklassningar av registrerade objekt samt inventering av "nya" objekt har inte utförts som 
planerat och därmed har man inte kunnat ta ut årsavgifter för tillräckligt många tillsynsobjekt. 
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Viktiga händelser 
Den stadsarkitekt tillika bygg- och 
miljöchef som varit anställd sedan 2002 
gick i pension i slutet av maj 2011. Försök 
med att rekrytera en ny stadsarkitekt tillika 
chef till förvaltningen har inte lyckats. 
Förvaltningen anlitar en konsult för att 
kunna upprätthålla lagstadgad stadsarkitekt-
kompetens och I:e miljöinspektören tjänst-
gör tillfålligt som tillförordnad förvalt-
ningschef. Sedan juni 20 II anlitas även en 
konsult som är sakkunnig inom plan- och 
bygglagstiftningen. 

Den nya plan- och bygglagen (PBL) har 
medfört en ökad administration och nya 
rutiner. Nya PBL har medfört anställning 
aven byggnadsingenjör. Förvaltningen har 
vid två tillfällen under året anordnat 
utbildning om nya PBL. Utbildning har 
hållits för politiker, personal och 
byggentreprenörer. 

Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) för 
kommunen har påbötjats under hösten 
2011. Tre konsultföretag medverkar i ÖP-
arbetet, som har kommit igång med en fart 
över förväntan. 

Kontroll av livsmedelsanläggningar har 
prioriterats inom miljö- och hälsoskydds-
området. Förvaltningen har haft inledande 
kontakter med Miljösamverkan östra 
Skaraborg (MÖS) med anledning av 
kommunens ansökan om att bli medlem i 
kommunalförbundet. 

Måluppfyllelse 
För bygg- och miljönänmdens verksamhet 
gäller följande mål: 
Tillvarata samordningsmöjligheter Inom 
förvaltningen. 
Tillvarata samarbetsmöjligheter med 
närliggande kommuner. 
Intäkter ska tas in i den utsträckning som 
verksamheten ger möjlighet till. Taxor ska 
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ligga på liknande nivå som 1 grann-
kommuner. 
Minska körsträckor och arbetstidsåtgång 
genom samordning och samplanering av 
besiktningsresor. 
Organisationen ska stimulera personalen till 
kompetens- och verksamhetsutveckling, 
delaktighet, ansvarstagande och engage-
mang. 

I stort sett har nänmden nått uppsatta inrikt-
ningsmål. En rationell ärendehantering som 
ger samordningsvinster inom förvaltningen 
eftersträvas. Samarbete med andra 
kommuner sker på olika nivåer inom både 
bygg- och miljöområdet. Arbete pågår med 
att kvalitetssäkra debiteringsrutiner för att 
höja verksamheternas kostnadstäcknings-
grad. Kompetensutveckling främjas så långt 
det går. 

Utvecklingstendenser 
Om framtiden kan kort sägas att 
organisationsf6rändringar är på gång. 

Miljösidan av bygg- och miljönänmdens 
verksamhet är aktuell för en verksam-
hetsövergång till kommunalf6rbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) 
om kommunfullmäktige så beslutar. Enligt 
nu gällande tidplan kommer verksamhets-
övergången i sådana fall att ske senast den 
I januari 2013. 

Plan- och byggverksarnlIeten med flera 
verksarnlIeter som nänmden ansvarar för 
kommer att beröras väsentligt om 
miljösidan övergår till kommunalförbundet. 

Kommunledningen har inlett diskussioner 
med Hjo och Tibro kommuner om 
samarbete inom bland annat plan- och 
byggområdet. De tre kommunerna har 
beslutat om en avsiktsf6rklaring beträff-
ande ett samarbete. 



VERKSAMHETSMÅTT 
VERKSAMHETSMATT Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut 

2011 2011 2010 2009 2008 
Antal nämndsammanträden 9 9 8 8 8 
Antal nämndärenden 92 140 121 126 105 
Antal registrerade ärenden * 1020 1200 1142 1081 1221 
Antal avslutade ärenden* 1366 1200 952 1044 1375 
Andel vid överprövning ändrade beslut O 25 % 
Antal antagna och upphävda planer 3 2 5 8 6 
Antal nybyggnadskartor 8 25 22 18 19 
Antal beviljade bygglov och rivningslov* 141 120 144 126 161 
Antal beslutade bygganm, rivningsanrn och 149 120 157 105 143 
startbesked * 
Antal arbetsplatsbesök i samband med byggen 20 70* 
Antal parkeringstillstånd 21 30 32 44 23 
Antal beslutade bostadsanpassningar 58 70 71 57 82 
Antal miljöinspektioner** 111 105 130 
Antal miljöprovtagningar 53 60 73 68 85 
Antal inspektioner enligt miljöbalken 87 110 98 80 
Antal beslutade avloppsärenden 11 20 15 16 21 
Antal beslutade värmepumpsärenden 63 50 61 65 53 
Antal handlagda EBH-ärenden 1 2 2 1 1 
(efterbehandling rörorenade områden) 
Antal godkännande av iivsmedelsanläggning O O O 4 9 
Antal registrering av iivsmedelsanläggning 14 20 15 17 26 
Antal misstänkta matförgiftningar 1 O I 1 1 
Antal offentlig kontroll av 80 50 2 7 6 
iivsmedelsanläggning 
Antal riskklassificering av 23 20 2 21 O 
livsmedelsanläggning 
Kostnadstäckningsgrad 45% 38 % 43 % 42% 41 % 
'Ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj, 2011. [nya PBL hanteras bygganmälan i bygglovet och inte i separat 
bygganmälan som det varit tidigare. I nya PBL ges istället for ett beslut i hygganmälan ett beslut om startbesked. Antalet 
startbesked finns med i utfall och prognos år 2011. I bygglovsärenden som är inlämnade innan 2 maj 2011 hanteras 
bygganmälan i separat ärende enligt den gamla lagstiftningen. 

** Antal miljöinspektioner delas numera upp i antal inspektioner enligt miljöbalken och antal offentlig kontroll av 
livsmedelsanläggning. 

*** Andel ändrade beslut vid överprövning redovisas vid årets slut, eftersom några ärenden ännu inte är avgjorda. 

Vid beräkningen av kostnadstäckningsgraden har inte medräknats bostadsanpassningsbidragen och inte den del av 
kalkningen som vi rar statsbidrag för. 
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BMN § 2 Internkontroll2011 

Dnr B 2011-508 

Beslnt 
Bygg- och miljönämnden godkänner uppf<iljningsrapporten av 
internkontrollplanen f<ir 20 Il. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsf<irvaltningens ekonomienhet har arbetat fram en plan f<ir 
uppf<iljning av internkontroll samt uppf<iljningsmall som omfattar 
gemensamma avstämningsmoment f<ir kommunens styrelser och nämnder. 
Planen f<ir de gemensamma avstämningsmomenten gäller fyra år, 2011-2014. 

Planen ska f<irutom de gemensamma uppf<iljningsmomenten även 
kompletteras med nälnndlbo!agsspecifika moment som beslutas i särskild 
ordning f<ir varj e år. 

För internkontrollplanen 2011 finns inget beslut i bygg- och miljönämnden 
med specifika kontrollmoment. Redovisning sker enligt den gemensamma 
internkontrollplanen. 

Bygg- och miljöforvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöf<irvaltningen har utarbetat en uppf<iljningsrapport av intern-
kontrollplanen 2011 inf<ir nämndsammanträdet. 

Några allvarliga brister har inte konstaterats. De brister som påvisats kommer 
enligt rapporten att bli åtgärdade. 

Bilagor 
Uppf<iljningsrapport internkontrollplan 20 Il 
Internkontroll, uppf<iljning av verifikationer 

Protokollsutdrag till: 
Kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 2 
Bilaga 3 
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Bilaga 2 BMN § 2, 2012-01-26 

UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTIROLLPLAN 2011-2014 

KONTROLLMOMENT 

1. EFTt:RLEVNAD AV POLIl;Y ul;H 
STYRDOKUMENT 

1:2 Investeringspolicy 
OBS! Omfattar även felaktig kontering 
på 
driftanslag 

1.3 Reglemente för kontroll av 
verifikationer, 
inklusive tillämpning och kontering 

1.4 Delegationsordning 

1.5 Arvoden enligt fastställda reglementen 

1.7 Inköps policy inklusive ingångna 
ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra 

KONTROLL-
ANSVAR 

Förvaltningssekreterare 

Förvaltningssekreterare 
(Granskas om möjlgt av 
ekonom från annan 
enhet) 
Förvaltningsassistent 

Förvaltningsassistent 

Förvaltningssekreterare 

ANMÄRKNING ATGÄRDfTlDSPLAN 

Ingen anmärkning 

2 anmärkningar vid stickprovskontroll på 20 Anmärkningarna åtgärdade.Felen har tagits upp med 
verifikationer. Kontroll gjord av ekonom från annan berörda attestanter. 
enhet. Anmäkrningarna finns redovisade i separat 
bilaga. 
Ingen avvikelse 

Ingen anmärkning 

Ingen anmärkning 



KARLS BORGS KOMMUN 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

KONTROLLMOMENT 

2. VERKSAMHETSUTuVNING OCH 
RUTINER 

2.1 Handhavande av kontanta medel 

2.2 Leasingavtai 

INTERNKONTROLL 
UPPFÖLJNING 

UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 

KONTROLL-
ANSVAR 

Förvaltningssekreterare 

Förvaltningsassistent 

ANMÄRKNING 

Ingen anmärkning 

Ingen anmärkning 
Kontroll av att alla avtal är tecknade av 
behörig person. 
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Bilaga 3 BMN § 2, 2012-01-26 

Internkontroll avseende Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde. 

Kontrollmoment 
1.3 Reglemente för kontroll av verifikationer 

Bland 20 slumpvis utvalda fakturor hittades två felaktigheter. 

Följande verifikationer granskades: 

240240 
240353 
240544 
241272 
241579 
243311 
243839 
244312 
244338 
244441 
244800 
245085 
245209 
245627 
245757 
247222 
247478 
247916 
248676 
248714 

Felaktigt momsavdrag 

Syftet med studiebesöket. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 3 Intern verksamhetsberättelse för 2011 

Dnr B 2011-509 

Beslut 

Sida 6 

Bygg- och miljönämnden godkänner den interna verksamhetsberättelsen 
för år 2011. 

Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort bilagd sammanställning av vad som 
förevarit under 2011. Den är avsedd för bygg- och rniljönämndens och 
förvaltningens interna behov. 

Bilagor 
Intern verksamhetsberättelse 2011 Bilaga 4 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 

ÅRSBOKSLUT UPPDELAT PÅ VERKSAMHETER 

Ekonomiskt utfall 
Den nya plan- och bygglagen (PBL) som infordes 2 maj 2011 har krävt extra utbildnings-
insatser. Detta har gjort att verksamheten fOr nämndens arbete gått med underskott. Taxan for 
handläggning av ärenden enligt nya PBL har gett större intäkter än den tidigare taxan vilket är 
den främsta orsaken till det positiva resultatet totalt sett. Verksamheten for fYsisk planering 
har genererat stora intäkter främst på grund av planavtal som har tecknats. Intäkterna har gått 
till inköp av konsulttjänster for planarbete och täckt upp for det uteblivna stadsbidraget for 
vindkraft som fanns med i budget. Utbetalade bidrag for bostadsanpassning har återigen varit 
större än budgeterat. Verksamheten ror miljö myndighetsutövning har inte nått budgeterade 
intäkter i alla delar. Livsmedelskontroll har prioriterats och goda resultat har uppnåtts. 
Hälsoskyddstillsynen har fått stå tillbaka och till viss del även miljöskyddstillsynen. 
Omklassningar av registrerade objekt samt inventering av "nya" objekt har inte utforts som #' ; ;ärmed har man inte kunnat ta ut årsavgifter for tillräckligt många tillsynsobjekt 
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Bygg- och miljönämnd 
Ett extra (dock planerat) nämndsammanträde på grund av ny mandatperiod och ett ökat 
utbildningsbehov på grund av ny plan- och bygglag har resulterat i ett negativt resultat för 
nämnden (72 tkr minus). 

Bygg- och miljö förvaltningen 

Allmänt 
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Inför 2011 fick bygg- och miljönämnden 225 tkr extra i budgeten för att förstärka arbetet med 
myndighetsutövning inom miljöområdet. Det finnslhar funnits ett stort behov på förvaltningen 
att prioritera "arbetsskulden" sedan tidigare år. Verksamheten miljö myndighetsutövning har 
under år 2011 haft 3,51 årsarbetare inklusive administration och chef. Den miljöinspektör som 
ansvarar för livsmedelskontrollen har varit helt föräldraledig under drygt åtta månader. I 
december 2010 började en inspektör sin anställning för att i första hand täcka upp under 
ordinarie inspektörs planerade föräldraledighet under 2011. I mars 2011 började ytterligare en 
miljöinspektör arbeta på förvaltningen. 

Stadsarkitektenlbygg- och miljöchefen slutade sin anställning och tillfålligt har 
I.e miljöinspektören gått in som tillförordnad förvaltningschef. Rekrytering av stads-
arkitektIförvaltningschef har medfört höga kostnader utan att ge något resultat. För att 
upprätthåiia arkitektkompetensen anlitar rorvaltningen en konsult och man anlitar även 
en sakkunnig som "bollplank" för ärendeanknutna frågeställningar inom plan- och 
bygglagstiftningen. 

Nya PBL ställer krav på personal med byggnadsteknisk kompetens och en byggnadsingenjör 
tillträdde i september. 

Beredskap 
Förvaltningens personal har deltagit i de krisövningar som kommunen hållit under året. 

Bygg 
Bygg har gjort ett stort positivt resultat på grund av kraftigt ökade intäkter (ca 250 kr plus). 
Nya PBL har genererat höga intäkter. 

Avslut av ärenden har prioriterats i arbetet. Många ärenden har gåtts igenom, åtgärdats och 
kunnat avslutas men en hel del arbete med detta kvarstår. 

Planering 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för kommunen har påböIjats under hösten 
2011 och har kommit igång bra. Även en VA-plan kommer att ingå som en del i ÖP. Bygg-
och miljöförvaltningen anlitar tre konsultföretag för större delen av ÖP-arbetet. 
Kommunstyrelsen har betalat ut 300 tkr av det förfogandeanslag som fanns avsatt för arbete 
med översiktsplanen. Pengarna har använts till att anlita konsulter för arbete med ÖP, men 
även egna pengar har använts för arbetet. 

Under 2011 har 3 stycken nya detaljplaner antagits. 

Under året har arbete med ytterligare 3 stycken planer påbörjats, detaljplan för Norra skogens 
industriområde, Kv Kräftan (ny förskola) samt Glättnästorp. 
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Verksamheten för fysisk planering har genererat stora intäkter främst på grund av planavtal 
som har tecknats. Intäkterna har gått till inköp av konsulttjänster för planarbete och täckt upp 
för det uteblivna stadsbidraget för vindkraft som fanns med i budget. 

MBK-verksamhet 
Arbetet med ajourhållning av primärkartan och uppdateringar i AutoKaVy (tittskåp) ökar hela 
tiden beroende på många lantmäteriförrätningar, bygglov nya detaljplaner m.m. AutoKaVy är 
ett tittskåpsprogram som används av fler och fler i kommunens förvaltningar. 

LINACLantmäteriets INsamlingsApplikation) 
Den nya webbapplikationen Lina har medfört extra arbete med byggnader, adresser och 
lägenheter. Insamlingen av lägenhetsregistret visade sig innehålla många felaktigheter. 
Fastighetsägarna till hyreshus fick själva skicka in uppgifter om sina lägenheter. Den stora 
felkällan var lägenhetsnumreringen. 

Tomtkö samt köp och försäljning av mark 
Det finns intresse och nyfikenhet ror Parkenområdet från privatpersoner som är intresserade 
av att köpa tomt där. Vid utgången av 20 Il fanns 13 intressenter i kö. Kommunen kommer att 
ta ställning till exploatering av Parkenområdet tidigast under år 2013. Det finns ingen kö för 
övriga kommunägda tomter iKarlsborg. 

Trafik 
Prioritering har skett av arbetet med förnyelse av de lokala trafikföreskrifterna, vilket 
resulterat i att det arbetet nu är fårdigt. 

Miljöfarlig verksamhet 
Planerad uppdatering av tillsynsregistret med omklassning av miljötillsynsobjekt för beslut 
om nya årliga tillsynsavgifter har inte hunnits med. Intäkterna blev 115 tkr lägre än 
budgeterat. 

Tillsvn 
En tredjedel av de objekt som betalar årlig avgift har varit föremål för tillsynsinsatser. Totalt 
har nio inspektioner genomförts inom lantbrukets miljö. 

Enskilda avlopp 
Under året har elva avloppsärenden handlagts. Detta motsvarar drygt hälften av förmodat 
antal handlagda avlopp under året. Planerad uppföljning av bristfålliga avlopp har inte 
genomförts, eftersom ansvarig handläggare varit tvungen att prioritera andra arbetsuppgifter 
sedan i maj 2011 i egenskap av tillförordnad förvaltningschef . 

Inom ramen av påbörjat arbete med översiktsplanen ingår även en framtagande aven Va-plan, 
vilket innebär att även enskilda avlopp kommer att ses över. Förvaltningen har i förberedande 
syfte arkivmässigt gått igenom ett femtiotal avlopp. 

Värmepumpar 
Under 2011 har 63 värmepumpsärenden handlagts, vilket innebär en marginell ökning jämfört 
med året innan. 

Cistemer 
Inkommande skrotningsintyg har handlagts. 
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Förorenade områden 
I ett ärende har tillsyn skett i samband med undersökning av ett misstänkt förorenat område. 
Uppföljning av tidigare peB-inventering i byggnader har resulterat i drygt 30 inspektioner. 

Kemiska produkter 

Köldmedier 
Ett knappt tjugotal köldmedierapporter har handlagts i vanlig ordning. 

Avfall 
Sju klagomål angående nedskräpning har inkommit under 2010. I ett fall har förvaltningen 
gjort en åtalsanmälan. 

Livsmedel 
Livsmedelskontrollen har prioriterats under året och engagerat två inspektörer. 
Under 20 II har 14 stycken anmälningar om registrering handlagts. Riskklassificering har skett 
av 23 livsmedelsanläggningar. Sammanlagt har 80 kontroller skett under året. En anmälan om 
misstänkt matförgiftning har inkommit. 

Livsmedelsverket har fastställt en ny vägledning för riskklassning av livsmedelsanläggning 
och beräkning av kontrolltid, som ska tillämpas från och med den I januari 2012. Alla 
livsmedelsanläggningar ska klassas om enligt den nya vägledningen. Förberedande arbete i 
form av kommunicering inför beslut 2012 har prioriterats under slutet av 20 Il. 
Vid årsskiftet 201112012 fanns 93 stycken livsmedelsanläggningar (inklusive vattenverk) i 
kommunen. 

Årlig rapportering 
Rapportering har skett till Livsmedelsverket om föregående års livsmedelskontroll. 

Projekt 
Förvaltningen har inte deltagit i några projekt inom livsmedelsområdet. 

Smittskydd 
Inga aktiviteter har skett inom området. 

Hälsoskydd 
Löpande ärenden har handlagts. Totalt har nio inspektioner skett inom området varav sju 
inspektioner av frisersalonger. Dosor för mätning av radon har förmedlats. 

Planerad uppdatering av tillsynsregistret med klassning av hälsoskyddsobjekt för beslut om 
årliga tillsynsavgifter har inte hunnits med. Intäkterna blev 54 tkr lägre än budgeterat. 

AfiljöövervakningITVaturvård 

Luftövervakning 
Kraven på luftövervakning uppfylls genom deltagande i luftvårdsförbundet Luft i Väst. 

Recipientkontroll 
Bygg- och miljönämnden betalar för Karlsborgs kommuns andel i recipientkontrollen för 
norra Vätterns tillrinningsområde. Berörda kommuner anlitar gemensamt en konsult för 
övervakningen. Äterrapportering till kommunerna sker varje år i en sammanfattande rapport. 

#7k 
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Kalkning 
Kalkning har utförts enligt fastställd kalkningsplan. Kalkeffektkontroll har utförts före och 
efter kalkning (44 vattenprover) enligt fastlagt provtagningsprogram. 

Miljömål 
Nämnden har lyft frågan till kommunledningen om framtagande av lokala miljömål för 
Karlsborgs kommun och föreslagit att miljömålen kan arbetas in i kommunens översiktsplan. 

Naturvård 
Förvaltningen har löpande under året besvarat remisser från länsstyrelsen inom området. 

Strålskydd 
Mätning av bakgrundsstrålning på fyra platser i kommunen sker var sjunde månad. Under 
2011 har mätningar utförts under april och november. Mätresultaten har rapporteras till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Två anmälningar om solarier har handlagts. I samband med handläggningen avanmälan har 
även inspektioner skett. 

Bostadsanpassning 
Bygg- och miljöförvaltningen har utrett och fattat beslut i 58 bostadsanpassningsärenden. 
Budgeterade medel för verksamhetsområdet har överskridits med 223 tkr. 
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Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 4 Behovsutredning för bygg- och miljönämndens verksamhet 

Dnr B 2011-510 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att 2011 års behovsutredning gäller även 
under 2012. 

Ärendebeskrivning 
En1igt mi1jötillsynsforordningen (SFS 2011: 13) ska det hos den operativa 
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet for myndighetens 
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod 
och den ska ses över vid behov dock minst en gång per år. Ett register ska 
också foras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat 
på utredningen och registret ska tillsynsmyndigheten infor vaJje verksamhetsår 
göra en satnlad tillsynsplan. Bygg- och miljönämnden ska besluta om 
behovsutredning och tillsynsplan. 

Kravet på behovsutredning och planering av livsmedelskontroll återfinns inte 
som ett uttryckligt krav i lagstiftningen. Däremot finns det omfattande krav på 
att kontrollmyndigheten ska kontrollera hur lagstiftningen efterlevs i alla led i 
produktionen. Myndigheten ska vara opartisk, effektiv och ska ha tillgång till 
tillräcklig personal med tillräcklig kompetens. Kontrollen ska vara utformad 
for att säkerställa likriktning och kvalitet. För att kunna leva upp till kraven i 
lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver 
behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen 
finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets forordning (EG) nr 882/2004 av 
den 29 april 2004 om offentlig kontroll for att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om 
djurhälsa och djurskydd. 

För plan- och byggverksamheten och övriga verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde finns inte några uttalade krav i lagstiftningen vad gäller 
behovsutredningar. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöforvaltningen bedömer att framtagandet aven behovsutred-
ning for nämndens verksamhet kan avvakta tills vidare. Behovsutredningen for 
2011 bedöms fortfarande gälla i huvudsak vad gäller tillsyn en1igt miljöbalken 
och livsmedelskontroll. Innan beslut har fattats om eventuell verksamhets-
övergång till MÖS, bedömer forvaltningen att det inte är aktuellt med någon 
översyn av nämndens senaste behovsutredning. För plan- och byggverksam-
heten och övriga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde finns inte 
samma uttalade krav i lagstiftningen vad gäller behovsutredningar. 
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Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
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BMN§5 TiIlsyns- och kontrollplan fOr 2012 

Dm B 2011-510 

Beslut 

Sida 8 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förvaltningen ska arbeta efter fastställd 
verksamhetsplan för 2012 enligt beslut i nämnden 2011-09-08, bilaga 43. 

Planerad tillsyn och kontroll och andra aktiviteter enligt nämndens verksam-
hetsplan för 2012 ska ske i mån av tid och resurser. Handläggning av 
inkommande ärenden måste prioriteras. Om kommunfullmäktige beslutar om 
verksamhetsövergång till MÖS, ska man på miljösidan förbereda så långt det 
är möjligt inför verksamhetsövergången med bland annat gallring och 
skanning av arkivhandlingar. 

Ärendebeskrivning 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa 
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens 
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod 
och den ska ses över vid behov dock minst en gång per år. Ett register ska 
också föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat 
på utredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår 
göra en samlad tillsynsplan. Bygg- och miljönämnden ska besluta om tillsyns-
plan. 

Kravet på behovsutredning och planering av livsmedelskontroll återfinns inte 
som ett uttryckligt krav i lagstiftningen. Däremot finns det omfattande krav på 
att kontrollmyndigheten ska kontrollera hur lagstiftningen efterlevs i alla led i 
produktionen. Myndigheten ska vara opartisk, effektiv och ska ha tillgång till 
tillräcklig personal med tillräcklig kompetens. Kontrollen ska vara utformad 
för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att kunna leva upp till kraven i 
lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver 
behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen 
finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) m 88212004 av 
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efter-
levnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om 
djurhälsa och djurskydd. 

I lagstiftningen för plan- och byggverksamheten med flera verksamheter 
inom nämndens ansvarsområde finns inte samma uttalade krav vad gäller 
detaljerade tillsynsplaner. Kommunallagens bestämmelser om budget och 
verksamhetsplan gäller dock hela nämndens verksamhetsområde. 
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Bygg- och miljöfdrvaltningens bedömning 
Verksamhetsplanen för 2012 ska följas i mån av tid och resurser. Handlägg-
ning av inkommande ärenden måste prioriteras. På miljösidan bör man även 
prioritera att följa upp och avsluta "gamla" ärenden. Vid förberedelser inför 
en eventuell verksamhetsövergång till MÖS finns inga pengar anvisade i 
nämndens budget för 2012. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Sida 10 

BMN § 6 Remiss angående verksamhetsövergång till kommunal-
fdrbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) 

Dnr A 2010-17 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att uppdra till presidiet att avge yttrande till 
kommunledningsfdrvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 201 0-11-30 har Karlsborgs kommun 
ansökt om medlemskap i kommunalfdrbundet Miljösamverkan östra 
Skaraborg (MÖS). Ansökan om inträde i kommunalfdrbundet skickades in till 
MÖS i februari 2011. 

Direktionen fdr MÖS har 2011-12-02 behandlat Karlsborgs kommuns ansökan 
om inträde i kommunalfdrbundet. Miljösamverkan har angett fdrutsättningama 
fdr inträde i en promemoria daterad 2011-11-10 samt genomfdrt en utredning 
av Karlsborgs kommuns tillsynsbehov. Direktionen fdr MÖS har 2011-12-02 
beslutat att översända PM angående fdrutsättningar fdr Karlsborgs kommuns 
inträde i kommunalf<irbundet östra Skaraborg till Karlsborgs kommun fdr 
accepterande. Karlsborgs kommun ska ta ställning till de fdrutsättningar fdr 
medlemskap som angivits av MÖS direktion. Kommunfullmäktige ska fatta 
beslut om att acceptera altemativt fdrkasta angivna fdrutsättningar. Ärendet 
kan behandlas i kommunfullmäktige tidigast 2012-03-26. 

Bygg- och miljönämnden har fått ärendet på remiss och bereds tillfälle att 
yttra sig över det underlag som direktionen fdr MÖS skickat till Karlsborgs 
kommun fdr ställningstagande samt över kommunledningsfdrvaltningens 
konsekvensbeskrivning "Konsekvenser till fdljd av ett eventuellt medlemskap 
i kommunalfdrbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)". 
Kommunledningsfdrvaltningen önskar svar på remissen senast 2012-02-06. 

KommunchefThomas Johansson informerar om MÖS underlag samt 
kommunledningsfdrvaltningens konsekvensbeskrivning. Personalens 
synpunkter på en eventuell verksamhetsövergång till MÖS presenteras av 
miljöinspektör Anna Klostergård m.fl. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
Innan nämnden kan avge ett yttrande måste ärendet beredas ytterligare. 
Nämndens presidium får till uppgift att yttra sig till kommunlednings-
fdrvaltningen. Presidiets yttrande ska skickas fdr kännedom till nämndens 
övriga ledamöter fdr eventuella synpunkter innan det lämnas till kommun-
ledningsfdrvaltningen. 
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Vid bygg- och miljönärnndens sammanträde 2012-03-08 ska y1trandet tas upp 
för konfirmering. 

Bilagor 
Remiss angående MÖS 
Konsekvensbeskrivning MÖS 

Protokollsutdrag till: 
KommunledningsfOrvaltningen 

Bilaga Sa 
Bilaga Sb 
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REMISS Karlsborgs 
kommun 

Thomas Johansson 
Kommunchef 
Kommunledningsförvaltningen 
Karlsborgs kommun 
0505-17155 

Datum 
2011-12-29 

Diarienummer 
2009,60 

Bygg- och miijönämnden 
Karlsborgs kommun 

Förutsättningar för Karlsborgs kommuns inträde i 
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Översänder här remiss till bygg- och miljönämnden enligt bifogat underlag, 

Eventuellt svar ska vara kommunledningsf6rvaltningens kansli tillhanda 
senast 2012-02-06. 

Med vänliga hälsningar 

Thomas Johansson 
Kommunchef 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505·170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg.se 



2 av 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

Sammanlrädesdatum 
2011-J2-02 

Plats och tid 

Deltagande 

Övriga deltagande 

Utses aU justera 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Justeringsdatum 

Förvaringsplats för 
protokollet 
Undersklift 

Billingen, MÖS kl. 13.00-15.05 
('irl~11 - ~.? .. ~} j 
l.". ! , I :.. I, ~ 

- ... : 
. , i 

Beslutande I:;(ij:-~~~'- ........ . ~"_.; 
Clacs Jägevall 
Conny Johansson 
Håkan Arnessoll 
Pien'e Ryden 
Mari e Ekm an 
Rolf Eriksson 

Tibro 
Falköping 
Falköping 
Hjo 
Skövde 
Tibro 

-------.-.---.-J 

Sonja Lt:imark, forbundschef 
Eva Berglund, bitl'. f<.irbundschef(§ 35) 
Elconor Daag, sekreterare 
Kerst.in Strand, KPA Pension (§ 35) 
John Engström, verksamhetscontroller (§ 37·-41,43) 

Håkan Arnesson 

..... ;;:":;&.t.<r..",,"~?~~ .j),.".~-1!J. ............... . 
Paragrafer 

Eleono:' D~ ..... j 
I~$i.. .~ .......................... . 

H~l:2:~··················· 

ANSLAG 
ProtOkollet är justerat 

Direktionen ror Miljösamverkan östra Skaraborg 

2011-12-02 

35-44 

2011-12-09 Överklagningstid t.o.m. 20 J 1·12-30 

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011" 12-02 

Dnr 20J 1"819 

Karlsborgs kommuns ansökan om medlemskap i 
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

Beslut 
Direktionen beslutar att översända PM angående torutsättningar fOr Karlsborgs 
kommuns inträde i kommunalfOrbundet MiIjösamvel'kan östra Skaraborg till 
Karlsborgs kommun for accepterande. 

Bakgrund 
Karlsbol'gs kommun hal' 2011-02-02 ansökt om medlemskap i kommunal-
forbundet. Inträde önskas senast 2013-01 "O l. 

Bnligt kommunalforbundets fOrbundsordnillg § 25, anges att om ytterligare 
kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av 
forbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan fOreslå att ny medlem får ingå i 
kommunalförbundet. Beslut oml1Y medlems inträde i kommunaJforbundct fattas j 
kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga 
fullmäktigebeslut fattats samt ellny förbundsorclning undertecknats av 
fcirb Ull dSIl1 ed I e111111 al'll a. 

Miljösall1verkan har angett tOl'utsättllillga1'1la for inl1'äde i kommunalförbundet i ett 
PM daterat 2011" 11-10 samt genomfor! en utredning av Kal'lborgs kommuns 
tillSYIlsbehov. 

Bilagor 
PM angående fcirutsättningal' fOr Karlsborgs kommuns inträde i 

kommunaltorhul1det Miljösamvcl'kan östra Skaraborg 
Utredning av behov av tid- och personalresurser fOr Karlsborg 20 I 2-2014 

Delges 
Karlsbol'gs kommun 

Kopia tiII 
Akten 

Utdragsbestyrkaiide 

4 



MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 
BESÖKSADRESS 
Hertig Johans Torg 2 

I Skövde 
i TELEFON 
. 0600-49 36 30 

FAX 
0500-41 83 87 

I 
I E-POST i miljoskaraborg@skovde.se 

WEBBPLATS 
I www.miljoskaraborg.se 
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Utredning av behov av 
tid- och personalresurser 

för Karlsborg 

2012-2014 
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Behoysutredning Karlsborg 20 12-20 14 

Sammanfattning 
Nämnden har behov av total! 2,1 st. handläggare. 1,4 st. av dessa handläggare behövs för 
tillsyn enligt miljöbalken och 0,7 st handläggare behövs for livsmedelskontrollen. 

SOI11 stöd for tillsyn och kontroll avsätter nämnden idag totalt ca 1,3 st. ~iänster för 
yerks3mhetsstöd. Av dessa är 0,5 st. chefer och 0,8 st. administrativ personal. 

Vid beräkningarna av behoven har både aktuell statistik och schablonberäkningar använts. AY 
underlagsmaterialet (xls-fil) framgår vilken metod SOlll använts var. Där statistik använts har 
ett värde på antal angivits. Där schablon använts finns inget 8ntal, utan siffran fåtts f1'al11 
genolll att ta 1110tsyamnde siffra R;r miljösamverkan gånger 6,58 % (andel ay invånarantal). 

Inledning 
lmi(iötillsynsförordningen (6 och II §§ 2011: J 3) står följande: 

HHos en opera/Iv IUI.\)!J1smyndighel ska de/finnas en utredning om fill,\YI'l.')be!?ovet/dr 
myndighetens hela ansval'sområde (/.nligr mi(iöbalken. Behovsulredningen ska avse en tid 
om tre år, Utredningen ska se .... · över "id behov och minst en gång v(}lje åJ', " 

"Ifråga om en kommunal nämnds tf/hyn ska dock nämnden bes/ula O/ll utredningen och 
p hm en . .. 

Denna behovsutredning ska enligt miljötillsynsförordningen (8 § 20 II: 13) ligga till grund mr 
nämndens tillsynspJan för åren 20 J 2-2014. 

Behovsutredningen gäller for åren 2012-2014 och omfattar den del av nämndens 
ansvarsområde som handlar om tillsyn och prövning inol11l11iljö- och hälsoskyddsol11rådet. 
Utredningen omfattar inte annan j]'iyillig miljöhandlllggning. Utredningen omfattar både den 
planerade, oplanerade och den tillsynsrelaterade tillsynen. 

Tillsyn enligt miljöbalken 

Allmänt om tillsynen 

Näl11nden behöver tillgång till totalt ca 2 400 timmar taktiskt arbetad tid for tillsyn enligt 
l11iljöbaJken. De((a motsvarar ca 1,4 tjänster. Den teoretiska faktiska arbetstiden per 
handläggare är beräknad till 1 750 timmar. Se Tabell I nedan. 

To! Il l T:"/! I l ?" ! Ik a 'Je - l ,'>:)/I1S 'Je 10vef. är nl1 .jö Ja en per ({r~elsgrupp 
Arbets- Behov av Tillgängliga handläggarresurser 2011 Differens 
grupp resurser 

Handläggare Arbetsg rupp Kundtjänst Totalt 
Tim/år Antal Tim/år Antal Tim/år Antal Tim/år Antal Tlm/år Antal 

Hälsoskydd 647 0,4 
Miljöskydd 795 0,5 
Landsbygd 961 0,5 

Totalt 2403 1,4 

Sid" I {!il 
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Iden faktiska arbetadc tiden ingår personlig tid, gemensam tid, planerad tid, oplanerad tid 
och tillsynsrelaterad tid. Det SOI11 inte ingår i faktiskt arbetad tid är tid för semester och 
helgdagar. Behoven föl' all genomföra den operativa tillsyncn enligt miljöbalken är ca l 160 
timmar. I den operativa tillS)Olen ingår tid för planerad tillsyn (ca 577 timmar) och den 
oplanerade tillsyncn (ca 586 timmar). Föl' den tillsynsrclatcrade tidcn (icke operativa 
tillsynen) är behoven ca 176 timmar. Se Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Tillsynsbehov per arbelsgl'/lp/7 och typ av tid - miljö balk 
Arbetslag Personlig Gemen- Planerad Oplanerad Tillsyns- Total tid Antalet Andel 

tid sam tid tid tid tim/år relaterad lim/år hand-
tim/år tim/år tim/år tid läggare 

tim/år 

Hälsoskydd 116 170 148 162 51 647 0,4 26,9% 
Miljöskydd 143 209 218 166 59 795 0,5 33,1% 
landsbygd 173 253 211 258 66 961 0,5 40,0% 

Totalt 432 632 577 586 176 2403 1,4 100% 
Andel 18% 26% 24% 24% 7% 100% 

Prioritering av tillsynen 
Nämnden bedl'iver tillsyn inom alla områden som nämnden hal' tillsynsansval' föl'. 

Planerad regelbunden operativ tillsyn bcdl'ivs fi'al11l'(lrallt inom tillstands- och 
anmälningspliktiga verksamheter. Även vissa icke tillstånds- och anmälningspliktiga 
vcrksamheter (U-verksamheter) hal' bedömt behöva planerad regelbunden operativ tillsyn. 
Alla vel'ks3mheter som omfattas av planerad regelbunden operativ tillsyn bal' en fast årlig 
avgift i miljöbalkstaxan. Verksamheter SOI11 saknar fast årlig avgift i miljöbalkstaxan omfattas 
inte av planerad regelbunden operativ tillsyn. 

U-vel'ksamheter SOI11 ime filr planerad regelbunden operativ tillsyn fal' ändå viss planerad 
operativ tillsyn (oregelbunden). Detta sker oftast i form av samverkansprojekt inom 
Miljösamvel'kan Västra Götaland (MVG) eller när nämnden särskilt vill prioritera tillsynen 
över dessa verksamheter. 

Alla verksamheter f{1I' oplanerad tillsyn när nämnden bandlilgger klagomåls" och 
anmälningsärenden eller när extra operativ tillsynl11åste genomföras. 

leke operativ tillsyn (tillsynsrelaterad tillsyn) bedrivs inom alla områden och omfattar bl.a. 
information på webben, förfrågningar, miljöövervakning, remissarbete m.m. 

Detaljer hur nämnden prioriterat ti Ilsynsarbetct Ji'al11går av det detaljerade undel'laget till 
denna behovsutredning. 

Karlsborg hal' inte tagit över någon tillsyn från länsstyrelsen (A- och B-anläggningar). Detta 
innebär att Kal'lsborg bal' något färre tillsynstil1111181' per invånare än miljösal11verkan vad 
gäller gruppen miljöskydd. 

Sidn2«(l} 
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Gruppen landsbygd har något fler tillsynstill1ll1ar i förhållande till miljösBmverkan. Detta kan 
bero på att Karlsborg hal' förhållandevis något iler mindre lantbruk och något fler ansökan O!11 
enskilda avlopp än l11iljösanwcrkan. 

Nämnden bedömer att dess prioritet'ingar inte mcdWr några risker för skador på människors 
hälsa eller miljön. Skulle analys och uppföljning visa på att något tillsynsområde behöver 
prioriteras Illed andra typer av insatser eller med mer tillsynstid kommer en revidering av 
behoven att genomfdras. 

Vel'ksamhetsstöd föl' miljöbalkcll 
Nämnden avsätter totalt ca 0,86 tjänster som verksal11hetsstöd föl' miljöbalkstillsynen. Av 
dessa är ca 0,33 st. chefer och 0,53 administrativ personal. Se Tabell 3 nedan. 

1(lbe/l, Vel'h'omhetl'l'löd fill' [ill\')l11 el1ligl miljiJbalken .. .. . 
Arbetsgnlpp Antal chefer Antal Totalt antal 

admillistrat'j va tjllnster fö." 
tjiinster verksamhets-

stöd 

Hälsoskydd 0,09 0,14 0,23 
Landsbygd 0, II 0,18 0,29 
Miljöskydd 0,13 0,21 0,35 

Totalt 0,33 0,53 0,86 

Tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
Staten planerar alt klassa omlivsmedelsanläggningar f1'ån och med år 2012. Vanligtvis skulle 
behoven för planerad offentlig kontroll inom livsmcdelsområdet minska med ca 20 %. 
Samtidigt bedömer Karlsborg att ganska många anläggningar inom kommunen har en "snäll" 
klassning, vilket innebär att H!rre timmar kan läggas !led på kontroll. Karlsbol'g bedömer att 
de statliga förändringar av klassningal'lla och arbetet med att rätta till de felaktigt klassade 
anläggningarna tal' ut vat·tunnat. 

N!imnden behöver tillgång till totalt ca l 210 timmar taktiskt arbetad tid för tiUsyn och 
kontroll cnligtlivsmedelslagstiftningen. Detta motsvarar ca 0,7 tjänster. 

Tabell 4. TiIl\:Jlf1s- och konlrollhehovel.f(JI' livsmedelslagsl!finlngen 

Arbetslag Behov av Tillgängliga handläggarresurser 2011 Differens 
resurser 
Handläggare Arbetslag Kundtjänst Totalt 
Tim/år Antal Tim/år Antal Tlm/år Antal Tim/år Antal Tim/år Antal 

Livsmedel 1212 0,69 
Totalt 1212 0,69 O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 

Behoven ful' att genomföra den offentliga kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen är en 
590 timmar: I den offentliga kontrollen ingår tid för planerad kontroll (ca 490 timmar) och 

Sida 3 (6) 
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den oplanerade kontrollen (ca 100 timmar). För den tillsynsl'clatcradc tiden (icke offentlig 
kontroll) är behoven ca 85 timmar. Se Tabell 5 nedan . 

T l 115 TII l I I I t . , ,. III fi ' (/ Je l syns.Je lOV per ((/")efsgrupp oc l yp av fr< - lvsme, e .1' agS/1 ./1111gen 
Arbetslag Personlig Gemen, Planerad Oplanerad Tillsyns- Total tid Antalet 

tid tim/år sam tid tid tim/år tid tim/år relaterad tim/år hand-
tim/år tid läggare 

tim/år 
Livsmedel 218 319 492 98 85 1212 

Andel 18% 26% 41% 8% 7% 100% 

Prioritering av tillsyn och kontroll 
Nill11nden prioriterar den offentliga kontrollen enligt livsmcdelslagstiftningen, Med offentlig 
livsmedelsk011lrolll11enar vi va,je 1"01111 av kontroll i syfte att kontrollera efterlevnaden av 
livsl11cdelslagstiftningen (artikel 2.1 i förordning (EG) 882/2004). Hit hö,' den planerade 
kontrollen (ibland kaltat normal kontl'oll eller rutinkontroll) och oplanerad kontroll i fonn av 
extra offentlig kontroll, registrering och godkännande av anläggningar. 

Övrig tillsyn omfattar sanktionsl11öjligheter, rådgivning, allmän information, remisser, 
överklagningar, 111.111, Övrig tillsyn ingar inte i begreppet kontroll. 

Nämnden göl' bedömningen det finns andra aktörcr t.ex. livsmcdelsverket som även de har 
ansvar för information och rådgivning, 

Nämnden anser att dess prioriteringar är effektiva och ändamålsenliga och inte gel' negativa 
hlilsol11ässiga konsekvenser. 

Vcrkslllllhetsstöd för tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftnillgen 

0,69 

Nämnden avsätter totalt ca 0,44 Uänster SOI11 verksal11hetsstöd för tillsyn och kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen, Av dessa är ca 0,17 st. chefer och 0,27 st administrativ personal. Se 
Tahell 6 nedan, 

Tbll6Vk h a e er sam i!(,I:\'tö I I' Il! fi . Öl' /1. syn e/1 iiil /1~\'me, e s agsf! fning 
Arbetsgrupp Antal chefer Antal Totalt antal 

administrativa tjänster för 
tjänster verksamhets, 

stöd 

Livsmedel 0,17 0,27 0,44 

Sida 4 (6) 
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Bilaga 3. Definitioner för miljöbalken 

Tillsyn 
Miljönämnden östra Skaraborgs bedriver tillsyn inom områdena miljö och hälsa enligt 
miljöbalken. Tillsyn är ett vitt begrepp. Med tilIsYl1l11enar vi både den operativ tillsyn och 
tillsyns relaterad tillsyn. 

Med operativ tillsYtlIllenar vi sådan l11yndighetsutövande tillsyn S0l1111tövas direkt gentemot 
den som bedriver en verksamhet eller vidtal' en åtgärd. 

Den operativa tillsynen kan delas in i planerad tillsyn (ibland kallat normal tillsyn eller 
rutintillsyn) och oplanerad tillsyn (extra tillsyn i 101'111 av uppföljande tillsyn och med 
anledning av klagol11ål, anmälan 111.111.). 

Syfiet med operativ tillsyn är att upptäcka bristande eftel'levnsd, samt att ställa krav och 
använda sanktioner så att brister åtgärdas, 

Med tillsynsl'elaterad tillsyn l11enar vi mer fÖI'ebyggande och stödjande tillsyn som 
information i allmänhet och rådgivning angående regler i enskilda fall eller i kampanj form. 

PrövllillgSII il'iicl' miljöfal"liga vel'ksamhetel' 
De bokstavsmarkeringar S0111 anges för miljöskydd har följande innebö!·d. 

A: Tillstånd·kriivs får verksamheten, Tillstånd söks hos l11i1jödomstolen. 

B: Tillstånd krävs fOr verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den k0ll1l11lll1ala näl11nden. 

U: Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmiilningspliktiga. 

Sid" 5 (6) 
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Bilaga 4. Definitioner för livsmedel 

Tillsyn och kontroll 
Miljönämnden östra Skaraborgs bedriver tillsyn inom området livsmedel. Med tillsyn menar 
vi både granskande ålgärd01' SOI11 genomförs med stöd av lag (offentlig kontroll) och övrig 
tillsyn. 

Med offentlig livsmedelskontroll mena I' vi varje 1'01'111 av kontroll i syfte att kontl'ollera 
eftcrlevnadcn av livsl11cdelslagstiftningen (artikel 2.1 i l{Jl'ordning (EG) 882/2004). Hit hör 
den planel'adc kontrollen (ibland kallat normal kontroll eller rutinkontroll) och oplancrad 
konh'oll i form av extra offentlig kontroll, registl'ering och godkännande av anläggningar. 

Syftet med offentlig kontroll ål' att upptäcka bristande efterlevnad. s8mt at! ställa krav och 
använda sanktioner så att brister åtgärdas. 

Sidll () {(I) 
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PM 1 
Datum Diarienummer t~ MILJÖSAMVERKAN :m-' ÖSTRA SKARABORG 2011-11-10 2011-000819 

Handläggare 
Sonja Lejmark 
0500-49 36 26 
sonja.lejmark@skovde.se 

Förutsättningar för Karlsborgs kommuns inträde i 
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) bildades den l oktober 2010 oeh har 
verksamhet genom Miljönämnden östra Skaraborg sedan den 1 januari 201 l, med 
säte i Skövde. Miljösamverkans medlemmar är kommunerna Hjo, Falköping, Skövde 
och Tibro. 

Förbundets uppdrag är at! genom miljönämnden ansvara for medlemskommunernas 
tillsyn enlil,>1 miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

Karlsborgs kommun har ansökt om inträde i Miljösamvel'kan senast l januari 2013. 

Regler för inträde och direktion 
Tillvägagångssättet for nya medlemmars inträde i kommunalforbundet regleras i 
f<irbundsordningen. Där beskrivs också regler f6r f6rbundets direktion. 

Intl'äde liV ny medlem (§ 25) 
"Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalf<irbundet skall ansökan 
behandlas av f<irbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan f6reslå att ny medlem 
får ingå i kommunal-f<irbundet. Beslut om ny medlems inträde i kommunalforbundet 
fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga 
fullmäktigebeslut fattats samt en ny f<irbundsordning undertecknats av 
fOrbundsmedlemmama." 

Förbuudsdirektion (§ 6) 
"Direktionen skall utgöras av kommunstyrelsens ordfOrande (KSO) och ett 
oppositionsråd från respektive medlemskommun. Respektive kommun skall 
därutöver utse två ersättare. 

Direktionen väljer inom sig ordf61'ande och vice ordforande. 

Ordfårandeskapen ska löpa i tvåårsperioder fl'ån den l januari till den 31 december 
respektive period. 

FörbundsdirektionCll ska ha ett beredande organ med miljönärnndens f<irbundschef 
som ansvarig samordnare och sammankallande. Det beredande organet j övrigt skall 
bestå av kommuncheferna i de övriga medlemskommunerna." 

-Postacfress ..... _-_.---"" .. 
Miljösamverkan östra Skaraborg 
54183 SKÖVDE 

Besöksadress 
Hertig Johans torg 2 
541 30 SKÖVDe 

·-'Ti:eö.:lei:::fon _.. --
0500-49 36 30 
Fax 
050Q.41 8387 

E~Pos,adr.;i.-·___d !~ miljOSkarabOrg@SkOvde.~ 
Webbplats 
www.miljoskaraborg.se 
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Kommunalförbundets och nämndens mål 
Vår vision: Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska i sitt arbete 
bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens 
invånare en hälsosam och god miljö. 

Kommunalförbundets övergripande mål kan beskrivas utifrån perspektiven 
tillsynIkontroll, finansiering, invånare och medarbetare: 

Miljönämndcns uppgiftcr 
Miljönämndens uppgifter regleras i förbundsordningen, § 9: 

"Nämnden ska svara fdr de samvel·kande kommunernas prövning, tillsyn och 
miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, 
förordningar och fdreskritler inklusive lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa. Nämnden ska vidare svara for de övriga uppgifter som enligt svensk lag eller 
Europaunionens bestämmelser ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden skall svara för behovsutredning samt framtagande av årlig tillsynsplan. 

Nämnden ska också utöva tillsyn enligt tobakslagcn vad avser rökti·ia lokaler, och 
enligt strålskyddslagen vad gäller solarier, sam! enligt miUöbalken över naturreservat 
som besluHlts av kommunen. 

Nämnden ska vidare besvara remisser från samvcrkanskommuncrna, besvara 
intelvellationer oeh fl·ågor från respektive kommunfullmäktige, svara tor information 
om miljö- och hälsoskyddsfrågor inom verksamhetsområdet, bistå 
samverkanskommunerna med expcrtkunskapcr inom verksamhetsområdet, delta i det 
lokala folkhälsoarbetet, bistå med underlag för den kommunala planeringen, återfora 
erfarenheter från tillsynen och miljöövervakning till samverkanskommunerna, 
bedriva Illiljöövervakning t.ex. Illft-, natur- och vattenundersökningar samt delta i 
samverkanskom1l1unemas krisbereclskapshantering. 

Däremot ingår inte Agenda 21, naturvårdsarbete, energirådgivning samt tillsyn enligt 
tobakslagen vad avser försäljning av tobak." 
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Undantaget från fursta stycket lir prövning och tillsyn enligt 
strandskyddsbestämmelsel'l1a i miljöbalken, tillsyn enligt lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt tillsyn enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Dclcgcring från förbllndsdir'cktioncll 
Nämndcn ska besluta i förbundsdirektionens ställe i ärenden soml'ÖI' 

nämndens förvaltningsorganisation 
remissyttranden inom nämndens verksamhetsområde på kommunernas vägnar under 
förutsättning av att remissen inte berör fler nämnders/styrelsers 
vCl'ksamhetso m råden, 

Delegeringen gUller dock inte beträffande ärenden som Ur av principiell bcskaffenhet 
eller annars är av större vikt. Sådana ärenden ska i stället behandlas av 
förbundsdirektionen, 

Februari 

29 mars 

3 maj 

UUt:UlllIllg av de ekonomiska 
fOrutsättningal'lla föl' Karlsborgs kommuns medlemskap i 
kommunalförbundet. Samråd mellan Karlsborgs kommun 
och kommunalförbundet. Ärendet förbereds inför 
direktionens sammanträde den 2 december 20 II, 

och 
kommun 

komm 
Förslag till ny fOrbundsordning utarbetas där Karlsborgs 

om 
kommuns medl i kommunalförbundet. 

av n)' i samband med 
direktionens möte, Företrädare föl' Karlsbol'gs kommun 

in ti 11 mötet. 
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Karlsborgs kommun respektive MiJjösamverkan ansvarar själva for att 
konsekvensbeskriva förändringen ur arbetsl11iljösynpunkt samt att genomföra 
lagstadgade förhandlingar och ge infDnnatiol1 enligt medbestämmandelagen (MBL). 

Tillsynsbehovet i Karlsborg 
Enligt av Miljösamverkan nyligen genomförd behovsutredning behövs totalt 2, I 
handläggare för aU genomfora tillsynsuppdraget i Karlsborg. Fl1rdelningen är att 1,4 
av dessa handläggare arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och 0,7 handläggare 
genomfor livsmedelskontroll. 

Som stöd for tillsyn och kontroll avsätter Karlsborgs miljönämnd i dag 0,5 chefer 
och 0,8 administrativ personal. 

Nuläget personal 
För närvarande flnns totalt fyra heltidsanställda miljöinspektörcr (inklusive 
miljöchcJ) S0111 alla är aktuella for vcrksal11hetsövergång. En administratör berörs av 
övergången. Det är alltså flcr handläggare anställda i Karlsborg än vad som behövs 
for att utföra tillsyn in0111 Miljösamverkans område. Yerksalllhetsövergången s!)'rs 
av EU-direktiv. 

Verksamhetsövergång 
Enligt behovs utred n ingen är 2, I hand läggare saml 0,8 st. administrativ personal 
tillräckliga resurset· föl' att klara Karlsborgs tillsyn. Befintliga chefer hos 
Miljösamverkan kommer att ansvara föl' chefsuppdraget även efter KarlsbOl'gs 
inträde. Miljösumverkan kommer efter en övergångstid att kunna inordna övertalig 
personal i sin verksamhet. Vid Hjo kommuns inträde i kommunalforbundet visade 
det: sig at! det behövdes mer personal inledningsvis för att jämställa den 
tillkommande kommunen med övriga medlemskommuner. Ambitionen är att 
övertalighetsproblematiken ska vara löst redan innan inträdet i kommunalförbundet. 

Karlsborg ska ersätta Miljösamvel'kun för övertalighetskostnader under det första 
verksamhetsåret (2013) i det fall att övettaligheten kvarstår. Däreftel' ska 
Miljösall1verkan ha anpassat personalstyrkan till "rätt" nivå. 

Innestående kompcnslltionstid 
Innestående kompensat1onstid per den 31 december 2012 för personal anställd detta 
datum av Karlsborgs kommun ska inte överföras till Miljösanwerkan. 

I'crsolllllpolitiska riktlinjcr föl' samvc"kan 
Bedömningen är i nuläget att den fMeslagna organisationen inte ska medföra alt 
någon tillsvidareanställd medarbetare ska bli uppsagd. Anledningen är den normala 
personalol11sättning 50111 alltid finns. 

Nedanstående gäller verksamhet med gemensam organisation. 

Steg! 
Övergång av verksamhet 
Sedan den I januari 1995 gäller vissa regler om övergång av verksamhet. Dessa 
hänget' samman med EU-direktiv och berör bland annat lagen om anställningsskydd 
(LAS), medbestämmandelagen (MBL) och främjandeiagen. 
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De förändringar som Rireslås genomföras inol11 respektive verksamhetsområde ska i 
sin helhet bedömas for att klargöra om det skett en övergång fl'ån den gamla 
arbetsgivaren till den nya. 

A nSf äl/n ingsövergclng 
Vid en övergång av verksamhet fi'ån en arbetsgivare till en annan övergår rättighetel' 
och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden 
SOI11 gäller vid tidpunkten för övergången till förvärvaren, dvs. den nya 
arbetsgivaren. 

0111 endast en del av verksamheten övergår följer bara de anställda som 
huvudsakligen arbetat inom det aktllella området med till förvärvaren. Först l11åste 
alltså det aktuella området aven verksamhet identifieras och avgränsas och därefter 
ska de SOI11 är anställda i den övertagna delen identifieras. Den enskilde behåller 
samma titel, sysselsättningsgrad och lön som vid tidpunkten för övergången. 

Arbetstagaren ska senast 14 dagar efter erbjudande om övergång till ny arbetsgivare 
lilmn8 formellt besked om han/hon tänker följa med eller illte. 

Arbetsgivarna har fOr avsikt att i möjligaste mån finna lämpliga lösningar för valje 
individ. Detta gäller såvällllottagande som överförande kommun. 

Vakanta tillsvidaretjänster som uppstår efter att detla dokument hal' accepterats av 
Karlsborgs kommun får ej tillsättas utan att samråd skett med komlllunchefen i 
Karlsborg eller förbundschefen vid Miljösanwerkan. Syftet är samordning inom flera 
verksamhetsområden som är berörda av Sfll11Vel'kan Itlr att motverka eventuell 
övertalighet. 

Loka/a avtal 
I den mån det finns lokala avtal i den kommunen som inte bl il' huvudman, och som är 
fOl'lnånligarc än i den kommunen som blir ny huvudman, behålls dessa avtal under 
f6rsta gemensamma verksamhetsåret enligt gällande EU-direktiv. 

Steg 2 
Tillsäflande ilV Ijllnsfer i ny o/'ganisafiol1 
Intresseanmälan ska göras till arbetsuppgi!\ i komlllunalförbundet. Aktuella tjänster 
beskrivs avseende befattning, sysselsättningsgrad och anställningsJbrm, Garanterad 
lönenivå gäller. 

UtiJl'ån bedömning av kompetens, såväl fOl'lnel1 som personlig, tillsätter ansvarig 
chef tjänsterna i den nya gemensamma organisationen elier forhandling med berörd 
medarbetare samt facklig representant. 

Tillgång till kontorsplats, bilpool, personalutrymmen i Karlsborg 
Karlsborgs kommun tillhandahåller och bekostar en arbetsplats föl' handläggal'e vid 
arbete i Kal'lsbol'gs kommunhus. 

Handläggare ska ha möjlighet att nyttja Karlsborgs kommuns leasingbilar. 
Kostnaderna ersätts av Miljösamverkan. 
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Miljösamvcrkans handläggare ska också ha möjlighct at! nyttja personalutrymmen i 
Karlsborgs kommunhus. 

Kostnader för att ingå i kommunalförbundet 
De kostnader som uppstår for etablering aven ny medlemskommun ska betalas av 
Karlsborgs kommun. 

Fördelningen av den årliga kommllllavgiften bestäms utifrån antalet 
kommun invånare. 

10 

*Ambitionen är att Karlsborgs kommun endast betala for trc 
kontorsplatser och tre telefoner, förutsatt att övertalighetsproblematiken är löst. 

Jämförelsevis kan nämnas atl etableringcn av övriga mcdlemskoll1muncr kostade 
cirka 2 500 tkr. 

Tillkommande kostnader för Karlsborgs k0l11l11t1l1; 

Skanning av handlingar. Miljösamverkan förutsätter att detta är genomför! innan 
verksam hetsövergången 
Flytt till MÖS lokaler 
Introduktion av all Miljösamverkans personal i Karlsborgs kommun (studieresa) 
Iordningställande av kontorsarbetsplats iKarlsborgs kOll1mun 
Pcrsonalens uttag !lV innestående kompensationstid 

Kostnader 2013 
Semeslerlöneskuld 
Karlsborgs aktuella scmestcrlöncskllld till den personal som är anställd av Karlsborg 
31 december 2012 ska överföras till MÖS och betalas i samband med 
verksamhets ö vergångcn. 
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lngångskilpi/a{ 
Karlsbol'g ersätter Miljösamverkan med ca 6,2 % av förbundets eget bpital som 
direktionen beslutat om att ha vid ingången av ål' 20 13, 

Medlelll.\'ilPg!/i 
Karlsborg ingår med ca 6,2 % av den budgeterade medlemsavgiften, Filr 2012 är 
medlemskommunel11as preliminära medlemsavgift 13271 (kr, 

Kostlludcr 2014 och framåt 
KarlsbOl'g ingår årligen med ca 6,2 % av den budgeterade medlemsavgiften. 

Övertagande av miljötillsyn, den så kallade B-tillsynen i Miljösamverkan 
och Karlsborg 
Miljösal11verkan överväger att ta över de delar lIV B-tillsynen i Tibl'O. Falköpings och 
Hjo kommuner som länsstyrelsen !'ör närvai'ande ansvarar föl', Det kan vara lämpl igt 
att motsvarande ställningstagande sker för B-tillsynen inom Karlsborgs koml11un. 

SAMMANFATTNING 

Kommunalforbundet erbjuder Karlsborgs kommun en fungerande miljötillsyn och 
livsmedelskontroll. De exakta kostnadel'l1a f(lr detta kan inte anges, bland annat på 
grund av att Kal'isborgs koml11un far nårvai'3nde har ller miljöinspektarer anställda 
1In S0111 behövs för att klara tillsynsuppdraget på ett ef1Cktivt oeh iindamålsenligtsätt 
inom kom111unalförbundet. 

Prelim inära etableringskostnader och medlemsavgiJler föl' Karlsborgs kommun: 

Etableringskostllnd: 
Ingångskapital: 
Ev. övertalighet 
Medlemsavgitl:: 
2014 

300 tkl' 
124 tkr 

l 000 tkr 
930 tkl' 

Medlemsavgift: 

MIUÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARA130RG 

Sonja Lejmark 
Farbundschef 

930 tkr 
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Konsekvenser till följd av ett eventuellt medlemskap i 
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 beslutat att Karlsborgs kommun ska ansöka om medlemskap i 
MÖS med inträde senast 2013-01-01. 

Direktionen i MÖS har i beslut 2011-12-02 angett förutsättningarna för Karlsborgs kommun inträde 
i kommunalförbundet och översänt dessa till kommunen för beslut om godkännande. A v underlaget 
framgår att MÖS erbjuder Karlsborgs kommun en fungerande miljötiIlsyn och livsmedelskontroll. 

Karlsborgs kommun har att ta ställning till de av förbundsdirektionen i MÖS angivna 
fOrutsättningarna för medlemskap. Beslutet att godkänna/acceptera alternativt förkasta 
förutsättningarna ska tas av kommunfullmäktige. Detta kan tidigast ske 2012-03-28. 

Bygg- och miljönämnden (BMN) har beretts tillfaIle att yttra sig över det underlag som 
fOrbundsdirektionen i MÖS översänt till Karlsborgs kommun fOr ställningstagande. Vid 
presidiemöte mellan BMN och kommunstyrelsen 2011-12-28 framfOrde BMN:s presidium 
önskemål om en samlad beskrivning av konsekvenserna av ett ev. inträde i MÖS. BMN:s presidium 
redovisade också ett antal frågor som nämnden önskar få svar på i samband med 
remissbehandlingen. 

I detta PM redovisas dels de öv.erväganden som legat till grund för kommunens ansökan om 
medlemskap i MÖS, dels synpunkter utifrån ett medborgarperspekiv, dels konsekvensbeskrivningar 
avseende ekonomi, organisation och arbetsmiljö. I den ekonomiska redovisningen har hänsyn tagits 
till att en av bygg- och miljöförvaltningens miljöinspektörer fått anställning i MÖS. Det innebär att 
kommunens kostnad fOr övertalighet och anordnade av kontorsarbetsplatser är lägre än vad som 
redovisas i underlaget från MÖS angående förutsättningarna för Karlsborgs kommuns inträde i 
kommunalförbundet. Det bör också observeras att den tidplan som redovisas i detta PM bygger på 
att förutsättningen att kommunfullmäktige tar ställning till ett ev. medlemskap vid sammanträdet i 
mars 2012. Den tidplan som redovisas i underlaget från MÖS förutsätter att detta beslut fattas i 
februari. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505-170 00 

~ ;"""~ ,. ••• 00 •••• " ... _. 
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Överväganden angående alternativa organisationslösningar 

Allt fler små och medelstora kommuner väljer samarbete över kommungränserna for att klara 
kraven på en korrekt och effektiv tillsyn och service inom miljöområdet. Bakgrunden till den 
utvecklingen är att många kommunen saknar resurser for att säkerställa det behov av 
specialistkompetens som fOljer aven allt mer omfattande och detaljreglerande lagstiftning. 
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Inte heller Karlsborgs kommun kommer på sikt att på egen hand klara de åtaganden som foljer av 
lagstiftningen. Alternativet att även fortsättningsvis utöva miljötillsyn och livsmedelskontroll med 
den organisation som kommunen idag fOrfogar över är däJmed inte hållbart. 

Kommuner kan också samverka genom att gemensamt utnyttja personal. Det kan t.ex. handla om 
deltidsanställningar, delegation till anställd eller köp av tjänst i annan kommun. Mot bakgrund av 
att angränsande kommuner redan samverkar i kommunalförbund eller i gemensam nämnd och 
dessutom inbjudit Karlsborgs kommun att medverka i dessa samverkansorgan, torde intresset att 
"sälja" tjänster till Karlsborgs kommun vara begränsat. Uppmärksamhet bör också fåstas på att 
delegation av myndighetsutövning till annan kommun i vissa falla måste regleras i särskild ordning. 
Vidare gäller att lagen om offentlig upphandling ska beaktas vid köp av tjänster. Alternativet att 
söka samarbete med andra kommuner på lösare grunder, än att bilda en gemensam organisation, 
bedöms därfor inte heller långsiktigt hållbar. 

I tidigare utredning har tre olika samverkansalternativ redovisats; MÖS, MTG och Sydnärkes 
miljönämnd. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att ansöka om medlemskap i MÖS. 

Erfarenheterna från mellankommunalt samarbete inom miljöområdet är generellt sätt goda. 
Företrädare for MÖS, MTG och Sydnärkes miljönärnnd bekräftar att verksamheten utvecklats 
mycket positivt efter samgående. Personal och andra resurser utnyttjas mer effektivt, förutsättningar 
har skapats för specialisering och kompetensutveckling. Den gemensamma organisationen är också 
mer flexibel och mindre sårbar än tidigare. Dessutom upplevs den gemensamma organisationen 
som mer attraktiv. Det senare märks genom att det blivit enklare att rekrytera kompetent personal. 

Med en gemensam organisation går det att inom överskådlig tid tillhandahålla rätt och hög 
kompetens inom de olika verksamhetssektorerna. Samtidigt skapas goda förutsättningar fOr ett 
rationellt arbete genom att medarbetarna i större utsträckning arbetar med frågor som står i 
överensstämmelse med deras egen specialkompetens. Rationellare organisation innebär mer 
verksamhet för samma pengar. 

En större och stabilare gemensam organisation ger ett större mått av långsiktighet och därmed 
trygghet for medarbetarna. Dessutom kommer sårbarheten for organisationen att reduceras 
väsentligt vid exempelvis sjukdom eller att medarbetare slutar. 
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Medborgarperspektiv 

Enligt sin vision ska MÖS i sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra 
dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. Direktionen i MÖS har beslutat om 
följande mål för verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv: Nöjda invånare och 
verksamhetsutövare. Ett annat mål med relevans på medborgarperspektivet är att MÖS verksamhet 
ska finansieras till hälften med avgifter vid utgången av 2013 (2010: 46,1 %). 

Utifrån ett medborgarperspektiv är nedanstående parametrar viktiga kvalitetsaspekter på kommunal 
myndighetsutövning: 
• Information (muntlig och skriftlig) 
• Tillgänglighet (möjlighet att komma i kontakt med) 
• Bemötande (dialog, vägledning, förmåga att förmedla information, lyhördhet) 
• Kompetens (sakkunskap, kunskap om verksamheten, förmåga att lösa problem) 
• Rättssäkerhet (tydlighet i regler, motivering av beslut, möjligheten att överklaga) 
• Effektivitet (snabbhet, hålla vad som överenskommits, hantering av ärendet) 

I SKL:s mätning av Företagsklimatet 2011 deltog 166 kommuner. Bland medlemskommunerna i 
MÖS deltog endast Skövde och Tibro. Undersökningen gick till på så sätt att företagare som varit i 
kontakt med kommunen i något ärende fick bedöma servicen utifrån ovan angivna parametrar. 
Servicegraden mäts med ett s.k. Nöjd-Kund-Index (NKI). Ett av de myndighetsområden som 
bedömdes var miljö- och hälsoskydd. 

Eftersom inte alla medlemskommunerna i MÖS deltog i undersökningen går det inte att uttala sig 
om hur nöjda företagarna är med MÖS som helhet. Däremot visar undersökningen att företagarna i 
Skövde och Tibro inte är nöjda med den service som MÖS tillhandahåller. NKI i Skövde och Tibro 
var 60 respektive 52 för miljö- och hälsoskydd. Som jämförelse kan nämnas att NKI i Karlsborg var 
63, vilket också var medelvärdet för samtliga kommuner. 

Den kvaIitetsaspekt som bedöms högst av företagarna är tillgänglighet. En relevant slutsats av 
undersökningen är därför att MÖS i sitt förbättringsarbete bör prioritera tillgängligheten. Enligt 
uppgift deltar MÖS i utbildningen "Förenkla - helt enkelt". Utbildningen ska visa på metoder och 
verktyg som kan leda till nya arbetssätt och ett mer positivt förhållningssätt till företagandet. 

Några medborgarundersökningar i övrigt med bäring på MÖS verksamhet finns för närvarande inte 
tillgängliga. 

MÖS målsättning att verksamheten till 50 % ska finansieras med avgifter ligger i linje med både de 
svenska europeiska reglerna att tillsynen och kontrollen ska finansieras genom avgifter. Reglerna 
bygger på principen att förorenaren betalar, det vill säga att tillsynen och kontrollen ska finansieras 
av dem som är skyldig att utföra den. Avgiftens storlek beräknas på grundval av verksamhetens risk 
och beräknad tidsåtgång får kontroll av verksamheten. 

En vanlig kritik mot avgiftssystemet är att kommunerna bedömer tidsåtgång för tillsyn och kontroll 
olika vilket, enligt organisationen Svenskt Näringsliv, kan bidra till att konkurrensen snedvrids. I 
det fall kommunen väljer att gå med i MÖS kommer samma avgifter att gälla inom hela området. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Medlemsavgift i MÖS 
Karlsborgs kommun kommer vid ett medlemskap i MÖS att ingå med ett andelstal som uppgår till 
ca 6,2 % av förbundets tillgångar och skulder. Andelstalet beräknas utifrån SCB:s 
befolkningsstatistik per 31 december varje år. 

MÖS har beräknat att Karlsborgs kommuns medlemsavgift för år 2013 preliminärt uppgår till 930 
tkr. Som jämförelse kan nämnas att bygg- och miljönämnden (BMN) inför år 2012 budgeterat 1 379 
tkr för i huvudsak motsvarande verksamhet. 

MÖS får enligt sina stadgar fondera medel. I det fall direktionen i MÖS beslutar att en fond ska 
imättas innan Karlsborgs kommun blir medlem i förbundet ska kommunen "köpa in sig" med 6,2 % 
av det fonderade beloppet. 

Arvoden och ersättningar till ledamöter i !'örbundsdirektionen och miljönämnden 
Enligt MÖS förbundsordning har ledamöter i förbundsdirektionen som är heltidsarvoderade i andra 
kommunala uppdrag inte rätt till arvode eller andra ersättningar. Övriga ledamöter har rätt till 
arvode och ersättningar i enlighet med de bestämmelser som tillämpas i Skövde kommun. 

Förbundsdirektionen utgörs av kommunstyrelsens ordfurande och ett oppositionsråd från respektive 
medlemskommun. Respektive kommun ska därutöver utse två ersättare. Direktion hade under år 
2011 fem sammanträden. Miljönämnden består av två ledamöter och två ersättare från respektive 
medlemskommun. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden. Nämnden hade under 
år 20 Il nio sammanträden. 

Kommunens kostnader för den politiska verksamheten i MÖS ingår i medlemsavgiften. 

Tillgång till kontorsplats, bUpool och personalutrymmen 
Som medlem i MÖS åtar sig Karlsborgs kommun att, utan ersättning, tillhandahålla en arbetsplats 
fur handläggare från MÖS vid arbete i kommunen. En sådan arbetsplats finns redan tillgänglig och 
åtagandet medför således ingen extra kostnad fur Karlsborgs kommun. Personal från MÖS ska 
också ha möjlighet att vid behov kunna använda sig av kommunens personalutrymmen och mot 
ersättning kunna använda kommunens leasingbilar. Inte heller dessa åtagande bedöms medföra 
några tillkommande kostnader för kommunen vid ett medlemskap. 
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Etableringskostnader vid inträde i MÖS 
Karlsborgs kommun ska som ny medlem i MÖS betala etableringskostnader enligt följande: 
Konvertering av verksamhetsstöd för miljö- och hälsoskydd (EeOS) 44400 kr 
Engångsuttag från Lantmäteriets fastighetsregister 
Utrustning av tre kontorsarbetsplatser ink!. telefoner 
Övriga kart- och datakostnader 
Summa 

Ovanstående kostnad (219 000 kr) ska utbetalas till MÖS under år 2012. 

Kostnader fOr övertalig personal 

1700 kr 
122900 kr 
50000 kr 

219000 kr 
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Enligt MÖS behovsutredning behövs totalt 2, l handläggartjänster och 0,8 administrativ tjänst för att 
genomföra tillsynsuppdraget i Karlsborgs kommun. Eftersom Karlsborgs kommun idag har 3,0 
handläggartjänster och 1,0 administrativ tjänst för verksamheten i fråga finns en övertalighet. 
Kostnaden för denna övertalighet är beräknad till ca 500 000 kr år 2013. 

Karlsborgs kommun och MÖS är överens om att försöka lösa problemet med övertaligheten innan 
ett ev. inträde i kommunalförbundet. I det fall övertaligheten består vid ett inträde ska kostnaden for 
denna bäras av Karlsborgs kommun under första verksamhetsåret (2013). Därefter ska MÖS ha 
inordnat övertalig personal i sin ordinarie personalstyrka. 

Semesterlöneskuld 
Karlsborgs aktuella semesterlöneskuld till den personal som är anställd av Karlsborg 20l2-l2-31ska 
överföras till MÖS och betalas i samband med verksamhetsövergången. Semesterlöneskulden regleras 
på samma sätt som när personal går i pensionen eller slutar sin anställning av annan anledning. 
Utbetalningen innebär ingen merkostnad fdr Karlsborgs kommun. 

Kostnader för Iorberedande åtgärder år 2012 
Miljösamverkan fdrutsätter att handlingar som behövs fdr framtida tillsyn och kontroll är inskannade 
innan verksamhetsövergången. En specifikation över vilka handlingar som avses har översänts till 
Karlsborgs kommun. Enligt uppgift från Bygg- och miljöförvaltningen har handlingar regelmässigt 
skannats sedan år 2006. Kostnader för kompletterande skanning bekostas av Karlsborgs kommun. 

Flytt till MÖS lokaler. Ev. flyttkostnader bekostas av Karlsborgs kommun. 

Introduktion av all Miljösamverkans personal i Karlsbol'gs kommun (studieresa). Kostnader för hyra av 
buss m.m. bekostas av Karlsborgs kommun. 

Kompensationstid får inte överroras till MÖS. Reglering av ev. innestående kompensationstid ska därför 
ske under 2012. 
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Organisatoriska konsekvenser 

Ett inträde i MÖS innebär att delar av bygg- och miljönämndens nuvarande ansvarsområde 
överlämnas till kommunalförbundet och dess miljönämnd. Av förbundsordningen framgår att 
Kommunalförbundet och dess miljönämnd har följande uppgifter: 

• Prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och 
angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa. 
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• Övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europaunionens bestämmelser ska fullgöras 
aven kommunal nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

• Utföra behovsutredning och ta fram årlig tillsynsplan. 
• Utöva tillsyn enligt tobakslagen (rökfria lokaler) 
• Utöva tillsyn enligt strålskyddslagen (solarier) 
• Utöva tillsyn enlig miljöbalken över naturreservat som beslutats aven kommun. 

MÖS har dessutom följande arbetsuppgifter: 
• Besvara remisser från samverkanskommunema 
• Besvara interpellationer och frågor från respektive kommunfullmäktige 
• Svara för information om miljö- och hälsoskyddsfrågor inom verksamhetsområdet 
• Bistå samverkanskommunerna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet 
• Delta i det lokala folkhälsoarbetet 
• Bistå med underlag får den kommunala planeringen, återföra erfarenheter från tillsynen 

och miljöövervakning till samverkanskommunerna, 
• Bedriva miljöövervakning t.ex. luft-, natur- och vattenundersökningar 
• Delta i samverkanskommunemas krisberedskapshantering. 

Bygg- och miljönämnden (BMN) och dess förvaltning (BMF) behöver anpassa sin organisation och 
arbetssätt till ett mindre ansvarsområde. Reglementet, delegationsordning oeh ev. andra 
styrdokument behöver anpassas till den nya situationen. 
BMN behöver finna nya arbetssätt för sådana miljöfrågor som inte tas över av MÖS. Det gäller 
bland annat kalkning och annat naturvårdsarbete. I fråga om kalkningen kan det vara lämpligt att 
nämnden söker samverkan med Töreboda kommun eller Laxå kommun. 

Miljöstrategiska frågor som miljörnålsarbete kan ev. samordnas med översiktsplaneringen. Något 
behov av nya permanenta resurser får miljöstrategiskt arbete till följd av ett ev. inträde i MÖS 
bedöms inte ilireligga. Detsamma bedöms även gälla nämndens övriga ansvarsområden. Ett inträde 
i MÖS bedöms således i sig inte medfåra att ytterligare resursers behöver tillskjutas fOr att fullgöra 
nämndens kvarvarande uppgifter. 
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Arbetsmiljökonsekvenser 

När ändringar i verksamheten planeras är arbetsgivaren skyldig att bedöma om ändringarna medför 
risker f6r ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. I riskbedömningen skall anges vilka 
risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Nedanstående beskrivning och bedömning av 
risker bygger på den riskbedömning som arbetsgivare och arbetstagarorganisationer gemensamt 
gjorde i samband med att MÖS bildades. 

Möjliga konsekvenser för arbetstagare 
• Ny arbetsgivare och ny lokalisering 
• Ny chef 
• Kan innebära f6rändrade arbetsuppgifter 
• Ändrade arbetslag och nya gruppsammansättningar 
• Längre resor i arbetet. 

Var ska ändringarna genomföras? 
Karlsborgs kommuns bygg- och miljöförvaltning. 

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna? 
Fyra personer som arbetar inom miljö- och hälsoskyddsområdet är direkt berörda aven ev. 
verksamhetsövergång 2012-12-31. Övriga arbetstagare på bygg-och miljöf6rvaltningen kan också i 
någon mån vara berörda eftersom förändringen medf6r delvis nya arbetssätt också f6r kvarvarande 
bygg- och planverksamhet. 

Riskbedömning 
MÖS är en etablerad organisation med ett tydligt uppdrag. Risk för ohälsa tillf6ljd av otydliga 
arbetsuppgifter bedöms inte finnas. 

F ör de som är direkt berörda aven ev. verksamhetsövergång medför f6rändringen längre resor i 
arbetet. Vidare kan förändringarna medf6ra att vissa upplever ökad stimulans och vissa ökad 
påfrestning. 

Bedömningen är dock att riskerna inte är allvarliga och att de inte medför risk f6r ohälsa eller skada. 
Bemanningen som kommer att vara i den nya organisationen är i paritet med bemanningen i 
kommuner av motsvarande storlek. Förhållandena bedöms ligga inom ramen för vanligt 
förekommande arbetsf6rhållanden på den svenska arbetsmarknaden och inom ramcn fdr en 
tiJIfredställande arbetsmiljö enligt arbetsmiljöIagen. 

Under f6rutsättning att berörda arbetstagare accepterar verksamhetsövergång är bedömningen att den 
f6reslagna organisationsf6rändringen inte ska medf6ra att någon tillsvidareanställd medarbetare ska bli 
uppsagd. Karlsborgs kommun och MÖS har för avsikt att i möjligaste mån finna lämpliga lösningar för 
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varje individ. För att motverka övertalighet flir vakanta tillsvidaregänster inte tillsättas utan att samråd 
skett med kommunchefen i Karlsborg eller rorbundschefen vid MÖS. 

Tackar någon arbetstagare nej till erbjudandet om verksamhetsövergång tiII MÖS uppstår dock en 
situation med övertalighet. Om Karlsborgs kommun i den situationen inte kan erbjuda alternativa 
arbetsuppgifter som bedöms lämpliga, kommer berörd personal att sägas upp på grund av 
arbetsbrist. 

Beskrivning av åtgärder och delar av förändringsprocessen 

Övergång av verksamhet 
Sedan den I januari 1995 gäller vissa regler om övergång av verksamhet. Dessa hänger samman med 
EU-direktiv och berör bland annat lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL) 
och främjandeiagen. 

Vid en övergång av verksamhet från en arbetsgivare till en annan övergår rättigheter och skyldigheter på 
grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten for övergången 
till förvärvaren, i det här fallet till MÖS. Den enskilde behåller samma titel, sysselsättningsgrad och lön 
som vid tidpunkten för övergången. l den mån det finns lokala avtal i Karlsborgs kommun, och som är 
förmånligare än de som gäller i MÖS behålls dessa mer förmånliga avtal under första gemensamma 
verksamhetsåret enligt gällande EU-direktiv. 

Om endast en del av verksamheten övergår föUer bara de anställda som huvudsakligen arbetat inom det 
aktuella området med till förvärvaren. Först måste alltså det aktuella området aven verksamhet 
identifieras och avgränsas och därefter ska de som är anställda i den övertagna delen identifieras. I 
Karlsborgs kommun är det fyra personer som är berörda av verksamhetsövergång till MÖS. 

Tillsättande av tjänster i ny organisation 
Erbjudande om verksamhetsövergång för berörd personal sker när samtliga medlemskommuner i MÖS 
godkänt den revidering av förbundsordningen som krävs när en ny medlem tas in. Detta kan tidigast ske 
i juni 2012. 

Arbetstagaren ska senast 14 dagar efter erbjudande om övergång till MÖS lämna formellt besked om 
hanlhon tänker följa med eller inte. 

Intresseanmälan ska göras till arbetsuppgift i MÖS. Aktuella tjänster beskrivs avseende befattning, 
sysselsättningsgrad och anställningsform. Garanterad lönenivå gäller. Utifrån bedömning av 
kompetens, såväl formell som personlig, tillsätts tjänsterna efter f6rhandIing med berörd 
medarbetare samt facklig representant. 
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Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 7 Riktlinjer för styrdokument 

Dnr B 2011-557 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden antar bygg- och miljöförvaltningens bedönming som 
sitt remissyttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för styrdokument. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-12-14, KSAU § 125, beslutat att 
remittera förslaget till samtliga nämnder och att remissvar ska vara kommun-
kansliet tillhanda senast 2012-02-06. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att det är viktigt att kommunen har 
klara riktlinjer för styrdokument. Förvaltningen har inget att erinra över 
innehållet i föreslagna riktlinjer. 

Bilagor 
Riktlinjer ror styrdokument Bilaga 6 

Protokollsutdrag till: 
Kommunleduingsförvaltningen 
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Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 6 BMN § 7, 2012-01-26 
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Riktlinjer för styrdokument i Karlsborgs kommun 

Sammanfattning 

Verksamheten i Karlsborgs kommun styrs bland annat aven rad dokument 
som vi själva har antagit. Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning 
både i funktionen som styrinstrument, vägledning och uppföljning. De ska 
vara utformade utifrån de mål och effekter som ska uppnås. 

Syftet med riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument är att: 

~ fastställa en definition för vad som är styrdokument 

~ skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten 

~ ange beslutsnivå 

En fast och tydlig terminologi och namngivning av styrdokumenten efter 
deras olika roller underlättar både för dem som ska skriva dokumenten och för 
dem som ska förstå och använda dem i verksamheterna. 

Förslag till beslut 
I. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända förslag till "Riktlinjer för 
styrdokument i Karlsborgs kommun" på remiss till samtliga nämnder och till de 
politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

2. Yttrande ska vara kansliet tillhanda senast 20 l 2-02-06. 

Karlsborgs kommun. Storgatan 16. 546 82 Karlsborg • 0505·170 00 

www.karl$borg.se.karlsborg.kommun@kar!sborg.se 
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Riktlinjer för Karlsborgs kommuns 
styrdokument 

Dokumenttyp: Riktlinjer 

Diarienummer: xX.åååå 

Beslutande: Ex. kommunfullmäktige 

Upprättad: åååå-mm-dd 

Senast reviderat: åååå-mm-dd 

Giltighetstid: åååå-mm-dd 

Dokumentet gäller för: Ex. Samtliga nämnder/förvaltningar i Karlsborgs 
kommun 

Dokumentansvar: Ex. Kommunsekreterare 



Karlsborgs kommun Riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument 

Innehållsförteckning 

Inledning 

Syfte 

Styrdokumentens definition och beslutsnivå 

Budget och verksamhetsplan 
Regler 
Vision 
Policy 
Riktlinjer 
Stadgar/föreskrifter 
Program 
Plan 
Reglemente 
Rutiner 

Ansvarig för ett styrdokument 

Tillgänglighet, utformning och revidering 

Checklista för framtagande av styrdokument 

2 av 9 

3 

3 

4 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

7 

8 

9 



Karlsborgs kommun Riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument 3 av9 

Inledning 
Karlsborgs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är 
kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan. Utöver budgeten 
reglerar inte kommunallagen (1991 :900) vilka övergripande styrdokument 
en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är 
lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver 
och ställer krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument som 
exempelvis översiktsplan, skolplan, jämställdhetsplan, detaljplaner och 
planprogram. 

I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag 
krävs en tydlig struktur och en definition av vad respektive styrdokument 
står för. En tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller 
underlättar både för den som ska skriva dokumenten och för den som ska 
förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan 
man kan ha på dokumentet. 

Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och 
uppföljning. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, och att de är så 
konkreta, enkla och få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för 
styrning och uppföljning. 

Syfte 
Styrdokumentens huvudsakliga roll är att vara stödjande för kommunens 
budgetering och verksamhetsplanering. För att förtydliga den rollen är det 
viktigt att det finns en enhetlig terminologi och en definition av vad 
respektive dokument står för. Detta underlättar både för den som ska 
använda dokumentet och för den som ska skapa det. 

Syftet med riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument är att fastställa 
en definition för vad som är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi 
och struktur för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå och 
uppföljningsintervall. 

Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning både för funktionen som 
styrinstJ'Ument och för uppföljningen. De ska vara utformade utifrån de mål 
och effekter som ska uppnås. 
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Styrdokumentens definition och beslutsnivå 

Budget och verksamhetsplan 
• Budget och verksamhetsplanen är det viktigaste styrdokumentet för 

Karlsborgs kommun. 

• Budget och verksamhetsplanen beslutas av kommunfullmäktige. 

Regler 

• Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda beteenden. De är den 
mest konkreta formen av styrdokument. 

• Regler anger absoluta normer för vårt agerande. De ska liksom lagtext 
vara tydliga och inte innehålla formuleringar som låter den enskilde 
göra egna tolkningar. 

• Regler gäller tillsvidare. 

• Regler beslutas av kommunfullmäktige. 

• Regler bör följas upp varje mandatperiod. 

Vision 
• Visionen anger ett framtida önskat tillstånd och ska vara en ledstjärna 

för all kommunal verksamhet och visa på en gemensam färdriktning. 

• Visionen beslutas av kommunfullmäktige. 

• Visionen bör följas upp varje mandatperiod i samband med att 
översiktsplanen aktualitetsförklaras. 

Policy 
• En policy anger vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet 

inom avgränsade områden. En policy innebär principer, politik eller 
inriktning. 

• En policy kan behöva kompletteras med riktlinjer. 

• En policy ska vara kortfattad och gäller tillsvidare. 

• En policy beslutas av kommunfullmäktige. 

• En policy bör för följas upp varje mandatperiod. 
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Riktlinjer 
~ Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet och 

detaljeringsgraden är högre än i en policy. 
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• Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna 
fOr vårt handlingsutrymme i en viss fråga. Riktlinjer kan ange både vad 
som ska uppnås och hur det ska uppnås. 

• Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att 
den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 

• Riktlinjer gäller tillsvidare. 

• Riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

~ Riktlinjer bör följas upp vartannat år. 

Stadgar/föreskrifter 
• Stadgar är ett äldre begrepp för riktlinjer. Ordet lever kvar på områden 

där det har funnits kommunala regler under mycket lång tid, t.ex. 
torgstadga. Ett annat och mer modernt ord för stadgar är föreskrifter. 

• Föreskrifter gäller tillsvidare. 

• Föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. 

~ Föreskrifter bör fOljas upp varje mandatperiod. 

Program 
~ Ett program är ett styrande dokument som ska bidra till uppfyllande av 

visionen och/eller budget och verksarnhetsplanen. Programmet talar om 
vad kommunen ska uppnå inom ett visst område. 

~ l ett program anges de övergripande prioriteringarna som ska göras 
inom en viss enskild verksamhet, eller inom ett område som berär 
många verksamheter. Programmet tar inte i detalj ställning till 
utförande, prioriteringar eller metoder. Programmet ska besvara frågan: 
Vad vill kommunen uppnå inom det här området under mandatperioden 
eller på längre sikt. 

• Program ska ha begränsad giltighetstid. 

• Program beslutas av kommunfullmäktige. 

Plan 
• En plan ska ange vad som ska uppnås inom ett visst område på en 

detalj erad nivå. 



Karlsborgs kommun Riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument 6 av 9 

~ En plan ska beskriva önskade åtgärder och ange vem som ansvarar f6r 
att åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka 
prioriteringar som ska göras. 

~ Planer ska ha begränsad giltighetstid. 

~ En plan beslutas av kommunfullmäktige i de fall planen är av 
principiell karaktär eller annars av större vikt och i övriga fall av 
kommunstyrelsen eller respektive ansvarig nämnd. 

Reglemente 

~ Varje nämnd har sitt eget reglemente. I reglementet regleras respektive 
nämnds ansvarsområde och uppgifter. 

~ Reglementen beslutas av kommunfullmäktige. 

~ Reglementen ska uppdateras fortlöpande. 

Rutiner 

~ Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras. 

~ Rutiner beslutas av respektive ansvarig chef. 
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Ansvarig för ett styrdokument 
För varje styrdokument ska det finnas en dokumentansvarig som har det 
yttersta ansvaret för dokumentet. Dokumentansvarig är närmast ansvarig 
verksarnhetschef, med undantag av regler och rutiner då närmast ansvarig 
chef är dokumentansvarig. 

Den dokumentansvarige ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och 
hålls tillgängliga på kommunens interna och externa webbplats. Vidare 
ansvarar den dokumentansvarige för att hålla styrdokumentet aktuellt 
genom att löpande se till att det följs upp samt revideras enligt beslut eller 
om behov uppstår. Samtliga revideringar ska beslutas i respektive 
beslutsinstans. Den dokumentansvarige ansvarar även för att det sker 
uppföljningar till den instans som har beslutat om det styrande dokumentet. 

Varje chef, inom den verksamhet som berörs av styrdokumentet, ska 
kommunicera styrdokumentet i verksamheten, det vill säga se till att 
styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna och att det efterlevs 
samt följs upp i den egna verksamheten. 
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Tillgänglighet, utformning och revidering 
Samtliga styrdokument, med undantag av regler och rutiner, bör finnas 
tillgängliga på kommunens externa webbplats. 

Förutom detta ska styrdokumenten; 
~ Följa Karlsborgs kommuns grafiska profil. 

~ Styrdokumenten ska skrivas i de mallar som finns framtagna for 
styrdokumenten. Dessa finns att ladda hem från kommunens intranät. 

~ Utvärderas och revideras vid behov. 

~ Inledningsvis innehålla datum för fastställande och vilken 
beslutsinstans som har fattat beslutet, senast reviderad, vilka nämnder 
dokumentet gäller för, giltighetstid, dokumentansvarig och 
diarienummer. 

~ Dokumentansvarig ansvarar for att styrdokumentet fors in i diariet och 
att det tas bort från kommunens webbplats när det upphör att gälla. 

~ Vid allt arbete med styrdokument ska kommunledningsförvaltningens 
kansli kopplas in for stöd med att säkerställa att dokumentet ur fOlmell 
synvinkel uppfyller kraven och överensstämmer med riktlinjer for 
Karlsborgs kommuns styrdokument. 
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Checklista för framtagande av styrdokument 
Att tänka på innan och under framtagandet av styrdokument: 

• Vilken lagstiftning finns på det aktuella området? 

• Är ett styrdokument den bästa lösningen? 

• Vilken instans ska ta beslut om styrdokumentet? 

• Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras på 
grund av det nya styrdokumentet? 

• Hur ska styrdokumentet benämnas? 

• Hur samspelar styrdokumentet med befintliga styrdokument på 
angränsade områden? 

• Ev. kostnadsberäkna styrdokumentet (ekonomiska konsekvenser) 

• Skriv kort och tydligt - dokumentet ska vara enkelt, tydligt och lättläst 

• Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Det ska framgå till vilka 
styrdokumentet riktar sig 

• Hur ska styrdokumentet följas upp? 

• Hur ska styrdokumentet kommuniceras och förankras i kommunen? 
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Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 8 Riktlinjer fOr post- och ärendehantering 

Dnr B 2011-558 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden antar bygg- och miljöforvaltningens bedömning som 
sitt remissyttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsforvaltningen har arbetat fram riktlinjer for post- och ärende-
hantering. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-12-14, KSAU § 124, 
beslutat att remittera rorslaget till samtliga nämnder och att remissvar ska vara 
kommunkansliet tillhanda senast 2012-02-06. 

Bygg- och miljörörvaItningens bedömning 
Bygg- och miljöforvaltningen anser att foreliggande forslag till riktlinjer är 
bra. Det är viktigt att det finns ett sätt att säkerställa en likriktning och kvalitet 
for post- och ärendehanteringen inom kommunens olika verksamheter. 
Förvaltningen har inget att erinra över innehållet i foreslagna riktlinjer. 

Bilagor 
Riktlinjer for post- och ärendehantering Bilaga 7 

Protokollsutdrag till: 
Kommunleduingsf6rvaltningen 
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Riktlinjer för post- och ärendehantering 
i Karlsborgs kommun 

Dokumenttyp: Riktlinjer 

Diarienummer: xx.åååå 

Beslutande: KommunfulImaktige 

Upprättad: åååå-mm-dd 

Senast reviderat: åååå-mm-dd 

Giltighetstid: åååå-mm-dd 

DOkumentet gäller för: Samtliga namnder/förvaltningar i Karlsborgs kommun 

Dokumentansvar: Kommunsekreterare 
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Inledning - att arbeta i en offentlig verksamhet 
Att arbeta i en kommun skiljer sig från att arbeta hos en privat arbetsgivare 
då kommunen är en demokratiskt styrd organisation. I en sådan verksamhet 
är kraven höga på öppenhet, insyn och delaktighet, vilket kräver väl 
fungerande administrativa rutiner. De här riktlinjerna ska underlätta fur 
organisationen att uppfYlla dessa krav. 

Ansvarsfördel n ing 
Kommunledningsförvaltningens kanslienhet är huvudansvarig fur att 
riktlinjerna hålls uppdaterade. 

Varje förvaltning ansvarar för att riktlinjerna förankras och följs inom sitt 
verksamhetsområde. 

Varje anställd ska ha kännedom om riktlinjerna och kunskap om vad en 
allmän handling är, fur att kunna avgöra hur en handling ska hanteras. 
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Handlingar 
En handling är inte bara skrivna pappersdokument utan också kartor, 
fotografier, ljudupptagningar, information på CDIDVD, e-post, sms eller 
annan upptagning som kommit till förvaltningen. En upptagning är en sådan 
handling som inte kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. 

Handlingar kan vara antingen 
) allmänna 

) icke allmänna (t.ex. personliga meddelanden, arbetsmaterial, 
utkast) 

Vad som avgör om en handling är allmän eller icke alImän är inte i vilken 
form handlingen är i utan i vilket sammanhang den förekommer. Till 
exempel kan ett sms vara en allmän handling om det ingår i ett avslutat 
ärende, men vara en icke allmän handling om det ingår i en pågående 
utredning. 

Vad är en allmän handling? 
En allmän handling kan vara antingen 

) offentlig 

) sekretessbelagd 

En handling är allmän nlir den har 
) inkommit till förvaltningen 

) färdigställts hos förvaltningen 

) skickats från förvaltningen 

Observera att handlingar som skickas mellan förvaltningar inom en 
kommun är allmänna, undantaget arbetsmaterial. 

Inkommen handling 
En handling anses inkommen när den har kommit till en förvaltning, 
tjänsteman eller förtroendevald oavsett om den har registrerats eller inte. 
Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller på annat sätt 
rör förvaltningen, är handlingen allmän. 

Det är inte endast formella skrivelser som inkommer eller upprättas i 
kommunhuset som är allmänna handlingar utan även handlingar som 
kommer direkt till t ex en skola eller ett äldreboende. Hur handlingen har 
kommit in saknar betydelse. Den kan ha kommit in genom e-post, fax, brev 
eller överlämnats personligen. 
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Sekretessbelagda handlingar 
Det är offentlighets- och sekretesslagen som reglerar vilka uppgifter och 
vilken information som ska sekretessbeläggas. 

Sekretessbelagda och känsliga uppgifter ska inte hanteras i kommunens 
e-postsystem. 

Utlämnande av handling 
Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Vid begäran måste förvaltningen 
lämna ut handlingar utan onödigt dröj smål. Den som kräver att få se en 
allmän handling behöver inte uppge sitt namn eller ange orsak. Om teknisk 
utrustning krävs för att ta del aven handling är förvaltningen skyldig att 
tillhandahålla detta, t.ex. dator. Den som vill se en allmän handling har 
också rätt att fotografera eller skriva av handlingen. 

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar 
Sekretessbelagda handlingar rar inte lämnas ut utan vissa undantag. Innan 
en handling lämnas ut ska den alltid kontrolleras så att den inte innehåller 
information som omfattas av sekretess. 

Det går att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter tiII enskilda med särskilt förbehåll. Ett sådant 
förbehåll inskränker den enskildes möjligheter att fritt förfoga över 
uppgifterna. Ett förbehåll ska alltid vara skriftligt och ska undertecknas av 
den eller de som får del av de hemliga uppgifterna, var och en för sig. 
Generella förbehåll kan inte ges. Ett förbehåll kan exempelvis upprättas 
gentemot vissa enskilda forskare, som behöver ha tillgång tiII hemligt 
material, men som inte har intresse av att exempelvis identifiera eller 
avslöja uppgifter om enskilda personer. 

Kostnad för utlämnande av allmänna handlingar 
Kommunen ska ta ut avgift vid utlämnande av allmänna handlingar enligt 
särskild taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 

Vad kan betraktas som icke allmänna handlingar? 
Olika former av tjänsteanteckningar som görs under ett utredningsarbete 
eller inom ramen för ett pågående ärende kan betraktas som arbetsmaterial 
och är alltså inte allmän handling. Exempel på sådana handlingar är 
minnesanteckningar från ett möte, ojusterade protokoll och anteckningar 
från ett telefonsamtal. 
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Posthantering 
All post som kommer in till fOrvaltningen, enskilda tjänstemän och 
förtroendevalda måste öppnas varje vardag. Detta gäller även e-post, sms 
och fax som är likställd med papperspost. 

Post, i den mån det är praktiskt möjligt, öppnas och registreras centralt på 
förvaltningen/enheten. 

Rutin för postöppning 
Inkommande post ställd till förvaltning eller enskild tjänsteman öppnas av 
behörig och papperspost ankomststämplas. Därefter görs en bedömning om 
eventuell registrering/diarieföring och vidarebefordran. Se vidare under 
avsnittet "Registrering och diarieföring". 

Post där specifik fOrvaltning eller tjänsteman inte finns angiven öppnas av 
kommunledningsförvaltningens kansli. 

Vid sjukdom, semester eller annan fi'ånvaro måste enskild tjänstemans post 
öppnas av annan medarbetare på avdelningen. Detta gäller även e-post. 

Fullmakt 
Post som är direktadresserad till en t j änsteman eller förtroendevald får inte 
öppnas av annan utan fullmakt. Fullmakt rekommenderas så att all post med 
säkerhet öppnas och registreras. Blankett för fullmakt finns på 
kommunledningsförvaltningens kanslienhet. 

Post märkt med anbud 
Post som är märkt med "Anbud" (och eventuellt ytterligare information som 
hör till upphandlingen) ska inte öppnas direkt utan lämnas oöppnade till 
ansvarig handläggare. 

Anbud är sekretessbelagda tills dess att den aktuella upphandlingen är 
avslutad. 
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Registrering och diarieföring 
För att hålla ordning på handlingar inom en förvaltning och för att öka 
insynen ska allmänna handlingar hanteras enligt förvaltningens 
dokumenthanteringsplan. Inom varje förvaltning är en person ansvarig för 
dokumenthanteringsplanen. 

Allmänna handlingar kan ordnas på foljande sätt: 
~ lagring i pärmar/mappar digitalt eller i pappersform 

~ registrering 

~ diarieföring 

Registrering aven handling innebär att den införs i 
ärendehanteringssystemet utan att tilldelas ett eget diarienummer. 
Handlingar som endast registreras finns med på den så kallade postlistan. 

Diarieföring aven handling innebär att den införs i 
ärendehanteringssystemet och tilldelas ett diarienummer. En handling ska 
diarieföras när den ingår som en del i ett pågående ärende eller om den 
bedöms ha ett sådant innehåll som gör att den kommer att behandlas 
politiskt eller aven ijänsteman inom förvaltningen. 

Observera att sekretessbelagda handlingar alltid ska diarieföras. Ä ven om 
allmänheten inte får ta del av innehållet i alla handlingar måste det ändå 
redovisas att handlingarna finns. 

Handlingar och information som finns i annat system utöver förvaltningens 
ärendehanteringssystem, till exempel ekonomi-, löne- och personalsystem, 
behöver inte registreras på annat sätt. 

I de fall där det är av betydelse för avsändaren ska det skickas en bekräftelse 
att handlingen är mottagen. 
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Arkivering och gallring 
Varje nämnd är arkivbildare och ansvarig föl' sin arkivvård. 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ska se till att de andra nämnderna 
fullgör sin arkivvård. 

Hur handlingar ska hanteras för arkivering och gallring regleras i 
kommunens dokumenthanteringsplaner samt i arkivIagen. 
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Kommunens officiella e-postadresser 
Varje förvaltning ska ha en officiell e-postadress. Minst två personer på 
varje förvaltning ska ha tillgång till den. Alla förvaltningar ska arbeta för att 
den används för all e-post som inkommer till förvaltningen. 

Förteckning över kommnnens officiella e-postadresser: 
Kommunledningsf6rvaltningen: 
karlsborg.kommun@karlsborg.se 

Barn- och utbildningsf6rvaltningen: 
boukontoret@karlsborg.se 

SocialfOrvaltningen: 
socialkontor@karlsborg.se 

Bygg- och miljöförvaltningen: 
bygg.miljo@karlsborg.se 

Kultur- och fritidsförvaltningen: 
xxx.xxx@karlsborg.se 



Karlsborgs kommun Riktlinjer för post- och ärendehantering 10 av 10 

Relaterad information 

Interna dokument 

(Finns att ladda hem från kommunens intranät) 

~ Förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner 

~ Rutiner för hantering av användarkonton och e-post vid 
tjänstledighet, semester eller annan längre frånvaro 

~ Avgifter för kopiering, avskrifter m.m. för Karlsborgs 
kommun 

~ Blankett fullmakt 

Övriga dokument 
(Finns att ladda hem från kommunens intranät) 

~ Handledning för kommunens ärendehanteringssystem 

Lagar 

(Finns i sin helhet på www.lagrummet.se) 

~ Tryckfrihetsförordningen 

~ Offentlighets- och sekretesslagen 

~ Förvaltningslagen 

~ Kommunallagen 

~ Arkiviagen 

~ Personuppgiftslagen (PUL) 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 

Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 9 Policy och riktlinjer för lokalförsörjning och interna hyror 

Dnr B 2011-559 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden antar bygg- och miljöförvaltningens bedömning som 
sitt remissyttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram policy och riktlinjer för 
lokal försörjning och interna hyror. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
2011-12-14, KSAU § 124, beslutat att remittera förslaget till samtliga nämnder 
och att remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2012-02-06. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen anser att föreliggande förslag bör kallas för 
riktlinjer och inte "policy och riktlinjer". Förvaltningen har i övrigt inget att 
erinra över innehållet i föreliggande förslag. 

Bilagor 
Policy och riktlinjer för lokalförsöIjning och hyror Bilaga 8 

Protokollsutdrag till: 
Kommunledollgsrorvaltuingen 
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Policy och riktlinjer för lokalförsörjning och interna hyror 

Bakgrund 

Kommunen äger av olika skäl fastigheter d v s mark, byggnader och andra 
anläggningar. 

När det gäller byggnader är syftet i första hand att tillgodose lokalbehovet för 
kommunens verksamheter samt behovet av bostäder för särskilt boende (reglerna i 
socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service). Dessa behov kan också 
när det är lämpligt lösas genom inhyrning av lokaler. Andra skäl till ägande av 
byggnader kan vara grundat på bevarande av kulturbyggnader eller för att tillgodose 
föreningslivet etc. Ytterligare orsaker till ägande av byggnader kan vara baserat på 
att kommunen behöver åtkomst till marken av strategiska skäl exempelvis ändrad 
markanvändning. 

När det gäller mark finns olika skäl för kommunen att äga - t ex behov av 
markreserv, saneringsområden, friluftsområden, bevarande av flora och fauna, gator 
och parker m m. 

Syfte 

Den övergripande ambitionen skall vara att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till 
så låg kostnad som möjligt. Detta skall åstadkommas genom att inte ha överytor, 
samutnyttja lokaler samt avyttra lokaler som inte behövs för kommunens fortsatta 
verksamhet. Kommunens verksamhet skall bedrivas i lokaler som fyller kraven på 
god inomhusmiljö samt följer kommunens miljöintentioner och är energieffektiva. 

Kommunens byggnader skall förvaltas effektivt så att värdet och brukbarheten 
upprätthållS på lång sikt. 

Behovet av lokaler skall i första hand tillgodoses inom det kommunägda 
fastighetsbeståndet. I andra hand kan lokaler hyras av externa fastighetsägare. 
Lokaler får inte hyras externt om egna lokaler finns lediga och kan anpassas för 
verksamheten. Vid avveckling av lokaler gäller motsvarande prioritering d v s i sista 
hand skall verksamheten lämna lokaler ägda av kommunen. 

Ett objektsbundet internhyresavtal skall tecknas mellan fastighetsenheten och 
lokalbrukarna (förvaltningarna). 
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Ansvars- och rollfördelning 

Fastighetsenheten ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunens 
byggnader och mark. Fastighetsenheten ansvarar för att alla kommunala fastigheter 
är försäkrade. Ledningar på tomtmark ansvarar Fastighetsenheten för. Markskötseln 
ligger dock på Gata-parksenheten 

Fastighetsenheten ansvarar för samtliga bygg projekt som rör kommunens 
fastighetsbestånd. 

Fastighetsenheten ansvarar för kommunikationsnäten i kommunens fastigheter inom 
byggnaden. Översyn av kommunikationsnätens tillstånd sker i samverkan med IT-
enheten. 

Vid förhandling och kontraktsskrivning med externa fastighetSägare kan 
fastighetsenheten vara behjälplig till samtliga förvaltningar. Förvaltningarna 
förhandlar och tecknar samtliga hyresavtal för sin verksamhet som ingås med 
externa fastighetsägare. 

Vid intern förhyrning av kommunens lokaler skall internhyresavtal upprättas mellan 
fastighetsenheten och lokalbrukaren innan lokalen kan tas i anspråk. Intern-
hyresavtalen skall vara utformade enligt den standardmall som tagits fram av 
fastighetsenheten. (Se även stycket "Utformning av interna hyresavtal och intern 
hyressättning" nedan). 

Lokalbrukaren ansvarar för den hyreskostnad som överenskommits vid tecknande 
av externt och/eller internt hyresavtal. Önskemål om lokalförändringar etc skall 
diskuteras med fastighetsenheten innan åtgärder vidtas. Lokalbrukaren skall 
medverka i och ha inflytande på beslutsprocessen som rör förändringar av lokalerna. 

Fastighetsenheten svarar för att kommunen har en långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Brukarinflytande och allmänna spelregler 

Lokalbrukaren skall kunna påverka sina lokalers utformning och utrustning, så att de 
blir anpassade för den verksamhet som bedrivs. Om förändringar och förbättringar 
medför kostnader för fastig hetsen heten skall dessa regleras genom höjd hyra. 

Lokalbrukaren skall informeras om driftstatistik för den fastighet som de bedriver 
verksamhet i samt vilka underhållsåtgärder och reparationer som kommer att 
genomföras. 

Under förutsättning att fastighetsenheten givit sitt medgivande skalllokalbrukaren ha 
rätt att upplåta del av sina lokaler till annan verksamhet för vilken lokalen är lämplig. 
Intäkter av sådan uthyrning skall oavkortat gå till lokalbrukaren under förutsättning 
att denne svarar för alla kostnader och arbetsinsatser som är förbundna med 
uthyrningen. 
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Lokalbrukaren skall bekosta av myndigheter förelagda åtgärder som är betingade av 
verksamheten. Förbättringsåtgärder i byggnad eller installationssystem genomförs 
av fastighetsenheten och bekostas genom reglering av hyran. 

Byggnadstekniska brister är fastighetsenheten sak att rätta till. 

Fastigheten arbetar för att förbättra tillgängligheten i kommunens fastigheter. 

Lokalbrukaren skall stå för kostnader som uppstår vid skadegörelse, inbrott och 
brand som är knuten till verksamheten. 

Lokalbrukaren skall underrätta fastighetsenheten om funktionsfel samt iakttagna 
brister på byggnad. 

Lokalförsörjningsgrupp 

En lokalförsörjningsgrupp bestående av representanter från fastighetsenheten 
(sammankallande), IT-enheten och lokalbrukarna skall utifrån denna policy följa upp, 
analysera och utvärdera användning, upprustning, anskaffning och avveckling av 
kommunens lokaler. 

Gruppens ställningstaganden utgör underlag för verksamhetsplanering och 
internbudget. 

Gruppen skall årligen ta fram en uppdaterad lokalförsörjningsplan som sträcker sig 
minst fem år fram i tiden. 

Gruppen rapporterar minst två gånger per år till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kontrakts- och uppsägningstider för lokaler 

Internhyresavtal är inte rättsligt bindande eftersom fastighetsenheten och 
lokalbrukarna tillhör samma juridiska person, Karlsborgs kommun. 

Ingångna internhyresavtal skall följas. Om intressekonflikter uppstår skall dessa i 
första hand lösas genom förhandling mellan fastighetsenheten och lokalbrukaren. 
Om konflikten trots detta inte kan lösas avgörs frågan av kommunstyrelsen. 

o Avtalstiden är i normalfallet ett år (januari-december). Vid nybyggnation är 
avtalstiden vid första avtalstil/fället minst tio år och vid omfattande 
ombyggnader minst fem år. Avtal förlängs automatiskt ett år i taget om 
uppsägning ej sker. 

o Avtal kan sägas upp senast nio månader före avta/stidens utgång, d v s senast 
den 31 mars varje år. 
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o Om lokalbrukaren inte har utrymt och slutstädat lokalen har fastighetsenheten 
rätt att ta ut full hyresersättning till dess att dessa åtgärder verkställts. 

O För externt förhyrda lokaler gäller kontrakts- och uppsägningstider enligt avtal. 

O Uppsägningstiden kan förkortas om fastigheten kan säljas eller lokal hyras ut till 
annan intressent. 

O För att en lokal skall kunna sägas upp skall den vara disponibel och möjlig att 
hyra ut till annan verksamhet - d v s lokalen skall vara helt frikopplad från den 
tidigare hyresgästens verksamhet. 

Utformning av interna hyresavtal och intern hyressättning 

Avtalet skall definiera hyresobjektet, användning, kontraktstid, uppsägning och 
förlängning, hyresbelopp och vilka åtaganderi som ingår, reglering av hyran över tid, 
betalningstider samt allmänna bestämmelser. 

Internhyran innefattar kostnader för drift och underhåll, uppvärmning och 
förbrukningselektricitet samt kapitalkostnader. Beräkning av intern hyran skall göras 
utifrån följande regler: 

O Internhyran baseras på självkostnadsprincipen. Detta innebär att lokalbrukaren 
betalar vad lokalerna kostar att äga och driva på lång sikt - d v s inklusive 
erforderligt underhåll. 

O Underhållskostnaden beräknas enligt en schablon som skall täcka det långsiktiga 
underhållsbehovet för kommunens lokalbestånd. Ersättningen regleras årligen 
enligt avtalets indexklausul. 

O Internhyran beräknas individuellt för varje objekt. 

O Den faktiska kapitalkostnaden (avskrivning och ränta) som belastar 
fastighetsenheten skall ingå i hyran. Kapitalkostnaden beräknas efter rak 
nominell metod vilket innebär att den blir högst i början på avskrivningsperioden 
för att därefter sjunka år för år. 

O Övriga kostnader (drift, uppvärmning och el mm) som ingår i hyran justeras 
årligen enligt avtalets indexklausul. 

O Av internhyresavtalet skall framgå om etablerings- och återställningskostnader 
skall belasta lokalbrukaren vid från- respektive tillträde av lokal 

Det är önskvärt att lokalbrukaren betalar driftkostnader som kan påverkas genom 
det egna beteendet. Om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt kan parterna göra 
avsteg från ovanstående regler genom att vissa driftkostnader betalas direkt av 
lokalbrukaren (t ex el). 
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Hantering av internt förhyrda lokaler i budget 

Om-, till- och nybyggnad 

Lokalbrukaren motiverar och initierar behovet av om-, till- och nybyggnad. 
Fastighetsenheten inventerar och redovisar investeringsbehov som behövs för att 
behålla standard och värde av fastigheten. Samtliga investeringar skall bekostas 
genom höjd hyra. Fastighetsenheten upprättar investerings- och driftkalkyl och äskar 
medel enligt gällande investeringspolicy. 

Lokalbrukaren måste innan beslut fattas säkerställa att hyres- och 
verksamhetskostnader som en lokalförändring medför ryms inom givna 
budgetramar. 

Senast mars månad året före budgetåret skall genomgång av förändringsbehovet ha 
skett mellan fastighetsenheten, IT-enheten och lokalbrukaren. 

Lokalförsörjningsgruppen skall ges tillfälle att yttra sig innan slutligt beslut om 
förändringar tas. 

Befintliga lokaler 

Fastighetsenheten skall överlämna utfallet av hyresregleringen i april månad året 
före budgetåret. 

Tomställda lokaler 

Vid eventuell uppsägning av lokal förs den till fastighetsenhetens verksamhet 
"Tomställda lokaler". Fastighetsenheten ansvarar för att dessa lokaler så snart som 
möjligt avvecklas eller hyrs ut. 

Lokalerna skall förvaltas på "sparlåga" och i första hand finansieras genom de 
intäkter som beståndet kan inbringa. Om dessa intäkter inte är tillräckliga skall 
begäran om tilläggsanslag göras i samband med årets budgetprocess. 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 

Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 10 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m.fl. 

Dnr P 2009-0027 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra samråd. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har beslutat om upprättande av detaljplan. Samrådshandlingar har 
tagits fram. 
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Justerandes sign 

$ 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 11 Detaljplan mr Norra Skogens industriområde, 
Svanvik 3: 11 O m.fl. 

DnrP 2007-17 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ändra detaljplanen så som föreslås i 
samrådsredogörelsen och uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att ställa 
ut planen för granskning. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har sänts ut för samråd. Tid att komma in med synpunkter har 
givits fram till och med 2012-01-18. Bygg-och miljöförvaltningen har 
sammanställt inkomna synpunkter och föreslagit ändringar i en samråds-
redo görelse (bilaga). 

Bilagor 
Samrådsredogörelse Bilaga 9 
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Justerandes sign 

~ 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 12 Vindbruksplan for Laxå kommun 

Dnr B 2011-556 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden antar bygg- och miljöförvaltningens bedömning som 
sitt remissyttrande. 

Ärendebeskrivning 
Karlsborgs kommun har ratt förslag till vindbruksplan på remiss från Laxå 
kommun. Planen kommer att vara ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan. Kommunledningsförvaltningen i Karlsborg har i sin tur 
remitterat planen till bygg- och miljönämnden. 

Bygg- och forvaItningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att vindbruksplanen för Laxå kommun 
inte kommer att medföra någon betydande påverkan på Karlsborgs kommun. 

Försvarsmaktens stoppområde för Karlsborgs flygplats är dock ett viktigt 
intresse även för Karlsborgs kommun. Av sarnrådshandlingen att döma har 
Laxå kommun noterat försvarsmaktens stoppområde. Däremot avspeglas inte 
detta vare sig i plankarta 1 eller i plankarta 2 (figur 22 respektive figur 23) 
eftersom vindkraftsetableringar fortfarande föreslås inom stoppområdet. 
Stoppområdet borde redovisas även i dessa båda kartor och inte bara under 
rubriken 4. Avvägningar och konkurrerande intressen. 

Bygg- och miljöförvaltningen vill också framhålla att vindkraftsetableringar i 
anslutning till Tivedens nationalpark och sjön Unden ska prövas mycket 
restriktivt. 

Protokollsutdrag till: 
KommunledningsfOrvaltningen 
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Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 13 Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut, 
dnr 403-17820-2010E,  

Dnr B 2011-561 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att konfirmera ordf6randens överklagande. 

Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 2 september 2010 att f6relägga de 
lagfarna ägarna till  

 att senast den 15 december 20 l O ha rivit de sex byggnaderna 
som har uppf6rts utan bygglov har meddelats. Samtidigt f6reskrevs att om de 
lagfarna ägarna underlät att f61ja f6reläggandet f6rpliktigades dessa att var och 
en i egenskap av ägare till fastigheten utge ett vite om 2 miljoner 
kronor. Nämnden f6rordnade att beslutet skulle gälla omedelbart. 

Beslutet fattades med stöd av 10 kap. 12, 14 och 18 §§ plan- och bygglagen 
(PBL) och lagen om viten. 

Nämnden bedömde att det inte fanns f6rutsättningar att bevilja bygglov i 
efterhand eftersom fastigheten är utsatt f6r högt buller från Kråks skjutfält. 

I ett annat beslut fattat den 2 september 2010 har nämnden påf6rt ovanstående 
personer 82 800 kronor i byggnadsavgift. 

Besluten har överklagats av  
 De klagande yrkar att läns-

styrelsen upphäver båda besluten och återlämnar det till kommunen f6r ny 
utredning och fortsatt handläggning. 

Länsstyrelsen har 2011-12-08 beslutat att upphäva f6reläggandet avseende det 
nordligaste huset på fastigheten. Länsstyrelsen har f6rlängt den tid då 
f6reläggandet i övrigt ska vara uppfyllt till sex månader efter att länsstyrelsens 
beslut vunnit laga kraft. Länsstyrelsen har satt ned byggnadsavgiften till 
63 360 kronor. Länsstyrelsen har beslutat att avslå överklagandet i övrigt. 

Bygg- och miljönämndens ordf6rande har 2011-12-28 överklagat läns-
styrelsens beslut (bilaga). 

Bilagor 
Överklagande Bilaga 10 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 

Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 14 Ansökan om t"örhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
inom fastigheten Tolsjöhult 1:1 

DnrB 2011-484 

Beslut 
Den röreslagna åtgärden godtas. Detta innebär att lokaliseringen av ett 
fritidshus på den plats som har markerats i ansökan godkänns, eftersom 
åtgärden inte strider mot tillämpliga bestämmelser i 2 kap, plan- och 
bygglagen. 

Detta rörhandsbesked är endast giltigt i två år från det att beslutet om 
rörhandsbeskedet har vunnit laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit 
in inom denna tid upphör detta rörhandsbesked att gälla. 

Observera att byggnadsarbetena inte rar påböljas rörrän bygglov beviljats och 
startbesked har lämnats rör åtgärden. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om rörhandsbesked rör nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten 
Tolsjöhult I: l har 2011-11-09 kommit in till bygg- och miljönämnden. 
Sökande är Erik Junzell. 

Förhandsbesked rar lämnas enligt 9 kap. 17-18 § PBL. 

Den röreslagna byggplatsen ligger cirka 4,5 kilometer norr om Undenäs. 
För området gäller inte någon detaljplan. Enligt ansökan ska ett fritidshus 
byggas längs en mindre väg cirka 200 meter öster om befintlig bebyggelse på 
Tolsjöhults gård. Området omfattas varken av strandskydd eller av 
riksintressen. Däremot ingår den röreslagna tomtplatsen i ett inventerat 
lövskogsområde samt i ett naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 2, 
bestående av lövskog och hagmarksskog. 

Enligt riksantikvarieämbetets fornminneskarta finns inga kända fornminnen på 
den aktuella platsen. 

Enligt en markradonundersökning från 1989 ligger tomtplatsen inte inom ett 
eventuellt högriskområde rör markradon. 

Remiss 
Remiss har sänts till ägare till intilliggande fastigheter samt till ett antal 
berörda myndigheter och röretag. Remisstiden pågick mellan 2011-11-23 och 
2011-12-14. Inga synpunkter har kommit in. 

I~ 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Bygg- och miljör6rvaltningens bedömning 

Sida 20 

Det föreslagna enbostadshuset placeras i anslutning till flera andra befintliga 
bostadshus. Byggnationen kommer att utgöra en komplettering av den 
befintliga bebyggelsen i området och behöver inte föregås av planläggning. 

Att tomtplatsen ligger inom ett av de inventerade lövskogsområdena bedöms 
inte bedöms inte göra den olämplig för byggnation. 

Vatten- och avloppsfrågan bedöms gå att lösa. 

Åtgärden bedöms inte strida mot bestämmelserna i 2 kap, plan- och 
bygglagen. 

Upplysningar 
Observera att detta beslut inte ger rätt att påbörja byggnadsarbetena. Dessa 
arbeten rar inte påböljas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
lämnats för åtgärden. Bygglov söks separat. 

Förhandsbeskedet är endast giltigt i två år från det att beslutet om 
förhandsbeskedet har vunnit laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit 
in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 

Åtgärden kräver övriga fastighetsägares tillstånd. 

Åtgärden kräver en godkänd avloppsanläggning. Enligt miljöbalken krävs 
tillstånd från bygg- och miljönämnden för att anlägga ett enskilt avlopp med 
ansluten vattentoalett. För eventuell borrning av energibrunn krävs att en 
anmälan länmas in till bygg- och miljönänmden. I båda fallen ska hänsyn tas 
både till grannarnas vattentäkter och till den egna planerade vattentäkten. 

Avgift för förhandsbesked är 3 500 kr. Utöver detta tillkommer 140 kr för 
underlagskarta och 3 365 kr för underrättelse av sakägare samt publicering av 
förhandsbeskedet i Post- och Inrikes Tidningar, så att förhandsbeskedet kan 
vinna laga kraft. Det totala beloppet 7 005 kr faktureras. 

Den som vill överklaga beslutet eller avgiften ska göra det inom tre veckor 
från det att man fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen men skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborg 



Karlsborgs kommun 

Bilagor 
Karta 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Protokollsutdrag med delgivning till: 

Justerandes sign 

~ 

Erik Junzell 
Lännäsvägen l 
13246 Saltsjö-Boo 

Karl Sune Lindgren 
Halnatorp Herrgården 57 
545 93 Töreboda 

Oscar Junzell 
Lännäsvägen I 
132 46 Saltsjö-Boo 

För kännedom till: 
Berörda grannar 

Sida 21 

Bilaga 11 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 

Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdaturn 
2012-01-26 

BMN § 15 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus 
inom fastigheten Markebäck 1:1 

Dnr B 2011-542 

Beslut 
Den röreslagna åtgärden godtas. Detta innebär att lokaliseringen av ett 
enbostadshus på den plats som har markerats i ansökan godkänns, eftersom 
åtgärden inte strider mot tillämpliga bestämmelser i 2 kap, plan- och 
bygglagen. 

Detta rörhandsbesked är endast giltigt i två år från det att beslutet om 
rörhandsbeskedet har vunnit laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit 
in inom denna tid upphör detta rörhandsbesked att gälla. 

Observera att byggnadsarbetena inte f'ar påbörjas rörrän bygglov har beviljats 
och startbesked har lämnats ror åtgärden. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om rörhandsbesked rör nybyggnad av ett enbostadshus inom 
fastigheten Markebäck l: l har 2011-12-06 kommit in till bygg- och 
miljönämnden. Sökande är Johan Thuren. 

Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap. 17-18 § PBL. 

För området gäller inte någon detaljplan. Enligt ansökan ska en tomt på cirka 
4 500 kvm avstyckas. Tomten ligger cirka 5 kilometer norr om Mölltorps 
tätort och utgörs idag av åkermark. Den omfattas inte av strandskydd. 

I anslutning till den tilltänkta fastigheten finns ytterligare några fastigheter -
flera av dem bebyggda med enbostadshus. 

Enligt länsstyrelsens kartmaterial finns inga riksintressen som gör platsen 
olämplig rör byggnation. Däremot ingår tomtplatsen i ett område som är 
regionalt utpekat som värdefullt odlingslandskap. Dessutom ligger 
tomtplatsen, genom sin placering cirka 150 meter öster om den sekundära 
länsvägen 3037, inom ett område enligt länsstyrelsens kartmaterial är utsatt rör 
trafikbuller. Enligt riksantikvarieämbetets fornminneskarta finns inga kända 
fornminnen på den aktuella platsen. En fast fornlämning - en milstolpe -
ligger cirka 150 meter nordväst om den röreslagna byggplatsen. 

Enligt en markradonundersökning från 1989 ligger tomtplatsen nära, men inte 
inom ett eventuellt högriskområde rör markradon. 
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Justerandes sign 

Remiss 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Remiss har sänts till ägare till intilliggande fastigheter samt till ägarna av den 
fastighet där åtgärden föreslås äga rum - det vill säga Markebäck l: 1. 
Remisstiden pågick mellan 2011-12-19 och 2012-01-09. Inga synpunkter har 
kommit in. 

Utöver detta har remisser skickats till ett antal myndigheter och företag. 
Av Karlsborgs Energi AB:s yttrande framgår att bolaget har utrustning för 
manövrering av högspänningsnätet placerad på den föreslagna tomten. Från 
energibolaget förutsätter man att denna utrustning f'ar behålla sin placering. 

Ett likande yttrande har kommit från Teliasonera Skanova Access AB som 
också har tekniska anläggningar inom den föreslagna tomtplatsen och vill 
behålla dessa på nuvarande plats. Om anläggningarna måste flyttas ska detta 
ske på exploatörens bekostnad. 

Trafikverket har inga synpunkter. 

Bygg- och miljöfdrvaItningens bedömning 
Det föreslagna enbostadshuset placeras i anslutning till flera fastigheter med 
befintliga bostadshus. Byggnationen kommer att utgöra en naturlig 
komplettering av den befintliga bebyggelsen i området och behöver inte 
föregås av planläggning. 

Att tomtplatsen ligger inom ett område som är regionalt utpekat som värdefullt 
odlingslandskap bedöms inte göra den olämplig för byggnation. 

Trafikbullret från den sekundära länsvägen 3037 bedöms inte vara så 
omfattande att platsen skulle vara olämplig för bostadsändamål. I närområdet 
finns flera bostadshus för permanentboende som ligger betydligt närmare 
vägen. Trafikverket har inte heller några synpunkter. 

Vatten- och avloppsfrågan bedöms gå att lösa. 

Åtgärden bedöms inte strida mot bestämmelserna i 2 kap, plan- och 
bygglagen. 

Upplysningar 
Observera att detta beslut inte ger rätt att påhölja byggnadsarbetena. Dessa 
arbeten f'ar inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
lämnats för åtgärden. Bygglov söks separat. 

Förhandsbeskedet är endast giltigt i två år från det att beslutet om 
förhandsbeskedet har vunnit laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit 
in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 
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Justerandes sign 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Åtgärden kräver en godkänd avloppsanläggning. Eilligt miljöbalken krävs 
tillstånd från bygg- och miljönämnden för att anlägga ett enskilt avlopp med 
ansluten vattentoalett. För eventuell borrning av energibrunn krävs att en 
anmälan lämnas in till bygg- och miljönärnnden. I båda fallen ska hänsyn tas 
både till grannarnas vattentäkter och till den egna planerade vattentäkten. 

Eilligt en markradonundersökning från 1989 ligger tomtplatsen nära ett 
eventuellt högriskområde för markradon. Därför ska radonsäkert byggande ske 
om inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 

Avgift för förhandsbesked är 3 500 kr. Utöver detta tillkommer 140 kr för 
underlagskarta och 4 415 kr för underrättelse av sakägare samt publicering av 
förhandsbeskedet i Post-och Inrikes Tidningar, så att förhandsbeskedet kan 
vinna laga kraft. Det totala beloppet 8 055 kr faktureras. 

Den som vill överklaga beslutet eller avgiften ska göra det inom tre veckor 
från det att man fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen men skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborg 

Bilagor 
Karta 

Protokollsutdrag med delgivning till: 
Johan Thuren 
Gamla vägen 39 
546 34 Karlsborg 

Ann Gundel Thuren 
Gällsebo Markebäck l 
546 92 Mölltorp 

Douglas Thuren 
Gällsebo Markebäck l 
546 92 Mölltorp 

För kännedom till: 
Berörda grannar 

Bilaga 12 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Sida 25 

BMN § 16 Påbörjande av rivning av byggnader utan startbesked inom 
fastigheten Svanvik 3:137 

Dnr B 2011-536 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att av ägaren till fastigheten Svanvik 3: 137 
ta ut en byggsanktionsavgift på sammanlagt 44000 kronor - motsvarande 1,0 
prisbasbelopp. Ägare av fastigheten Svanvik 3: 137 är Karlsborgs kommun 
med organisationsnummer 212000-1629. 

Denna byggsanktionsavgift ska tas ut får påbörjande aven åtgärd utan 
startbesked. Detta med stöd av 11 kapitlet, plan- och bygglagen (PBL) samt av 
9 kapitlet 1 § och 20 § punkt 2, plan- och byggfårordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om rivningslov får totalt åtta byggnader på fastigheten 
Svanvik 3: 137 - främst inom fåre detta Carlsborgsparkens område - kom 
2011-11-04 in från Karlsborgs kommuns fastighetsenhet. 

Ansökan gällde rivning av tre av områdets krutfårråd i lättbetong, 
entreportalen, den fåre detta dansbanan samt en toalett- och fårrådsbyggnad. 

Utöver dessa byggnader omfattade ansökan även den så kallade 
krutvaktarbostaden med tillhörande uthus. Dessa båda byggnader ligger på en 
höjd strax söder om parkenområdet. Dessa båda byggnader har dock 
exkluderats ur ansökan och kommer att behandlas i ett separat ärende. 

Rivningslov med beslutsnummer D 2011-412 beviljades 2011-11-23. Något 
startbesked meddelades inte, eftersom ingen kontrollplan ännu hade kommit in 
till bygg- och miljönämnden. Samma dag gjordes en tillsyn på platsen. 
Rivningsarbetena hade då påbörjats utan startbesked. Detta påtalades under 
eftermiddagen till fastighetsenheten/fastighetsägaren. 

På fårmiddagen 2011-11-25 dokumenterades den då genomfårda rivningen 
med fotografier. Då konstaterades av fåljande tre byggnader hade rivits: 

• dansbanan - ca 216 kvm bruttoarea 
• entreportalen - ca 5 kvm bruttoarea 
• fårråds- och toalettbyggnaden - ca 28 kvm bruttoarea 

Ny kontakt togs senare under fårmiddagen med ansvarig representant får 
fastighetsägaren, som då stoppade det pågående rivningsarbetet. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Sida 26 

Enligt 10 kapitlet 3 § PBL rar en sådan åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggnadsnämnden ska - enligt 9 
kapitlet 1 § PBF - ta ut en byggsanktionsavgift om detta sker. Enligt 9 kapitlet 
20 § punkt 2 PBF ska byggsanktionsavgiften för en byggnad med en 
bruttoarea på minst 150 kvm och högst 300 kvm vara 1,0 prisbasbelopp. 

Det finns några fall där byggsanktionsavgift inte ska tas ut. Dessa är angivna i 
II kapitlet, 54-56 §§ plan- och bygglagen. 

Förvaltningens förslag till beslut kommunicerades 2011-12-29 med 
fastighetsägaren, som fick fram till 2012-01-16 att komma in med synpunkter. 

Fastighetsägaren kom in med sitt yttrande 2012-01-03 - se bilaga. Dessa 
förändrar inte förvaltningens förslag till beslut. 

Bygg- och miljöfOrvaltningens bedömning 
Byggsanktionsavgift ska tas ut av ägaren till fastigheten Svanvik 3: 13 7, 
Karlsborgs kommnn. Detta eftersom rivningsarbetena har påbörjats utan 
startbesked. Bygg- och miljöförvaltningen gör dessutom bedömningen att inga 
av de beskrivna omständigheterna i II kapitlet 54-56 §§, PBL, är uppfyllda. 

Byggsanktionsavgiften är baserad på den vid tillsynen sammanlagda rivna 
bruttoarean, motsvarande cirka 249 kvadratmeter. Enligt plan- och 
byggförordningens 9 kapitel 20 § punkt 2 är byggsanktionsavgiften för en 
byggnad avseende en bruttoarea över 150 kvm och högst 300 kvm 1,0 
prisbasbelopp. 

Avgiften ska fastställas med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller det år 
beslutet om sanktionsavgift fattas. Detta innebär 2012 års prisbasbelopp, vilket 
är 44 000 kronor. 

Fastighetsägarens synpunkter som kom in 2012-01-03 förändrar inte 
förvaltningens bedömning. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår. Överklagandet ska ske 
inom tre veckor från det att man fick del av beslutet. Överklagande ska ställas 
till länsstyrelsen men skickas till: 

Bygg och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborg 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Bilagor 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Fotografier samt fastighetsägarens yttrande 

Protokollsutdrag med delgivning och besvärshänvisning till: 
Karlsborgs konunun 
Fastighetsenheten 
546 82 KARLSBORG 

1t1f 
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Bilaga 13 
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Namn 
Titel 
Avdelning 
Direktnr tfn 

Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Anders Pettersson 
Fastighetschef 
Fastighetsavdelningen 
0505-17252 " ' 

Datum 
2012-01-03 

Kommunicering - byggsanktionsavgift för påbörjande av rivning utan 
rivningslov och startbesked 

Dnr, B 2011-000536 

1(2) 

På fastigheten Svanvik 3: 137 finns et! antal byggnader som är i mycket dåligt skick, 15 st 
f.d kruthusbyggnader har funnits på fastigheten. Två byggnader har rivits tidigare. 
Området är planerat för nyexploatering av småhus. Allmänheten har under en längre tid 
påpekat att byggnaderna är i mycket dåligt skick och har blivit ett tillhåll för ungdomar i 
området. 

Under oktober månad gjordes ett flertal besiktningar i området och bedömningen gjordes 
at! åtta byggnader var i mycket dåligt skick och bör rivas omgående, En rivningsansökan 
inlämnades till Bygg- och Miljöförvaltningen 2011-11-02. Efter samråd med tjänstemän på 
förvaltningen ändrades ansökan enligt deras önskemål om at! ansökan endast skulle 
omfatta 6 st. byggnader. Rivningslov beviljades 2011-11-23. 

Arbetet med upprättande av kontrollplan för rivning påbörjades omgående. 2011-11-24 
ringde åter en person och meddelade om ett flertal tillbud som hade sket! vid 
byggnaderna. Vid minst tre tillfällen hade öppen eld förekommit på dansbanan. I et! av 
kruthusen hade taket rasat när ungdomar hade lekt på taket. 

Förnyad besiktning gjordes på fastigheten där det konstaterades at! anmärkningarna vid 
telefonsamtalet var riktigt. Elden på dansbanan hade spridit sig till en vägg men 
självslocknat. I närheten till dansbanan finns et! äldre hus som är tänkt at! spara. Vid 
okontrollerad brand i dansbanan finns stor risk för spridning till denna byggnad, 
Kruthusens tak och en vägg hade delvis rasat. Det konstaterades också att vassa 
stålföremål förekom vid infarten genom entreportalen som delvis hade rasat. 
Kontrollplanen för rivning lämnades in till Bygg- och Miljöförvaltningen samma dag. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg.se 
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Karlsborgs kommun Datum 
2012-01-03 

2(2) 

Fredagen 25 november kom åter ett telefonsamtal om de farliga byggnaderna. 
Väderleksrapporten varnade för snö och stormvindar under helgen. Jag beslutade då att 
riva byggnaderna genast. 

Jag bestrider att byggsanktionsvgift tas ut. 

Enligt Sven-Ake Sonessons genomgång av ändringar i PBL ska inte Byggsanktionsavgift 
tas ut om rättelse skett innan frågan tagits upp i BN. Eller vid rivning om den gjorts med 
stöd av annan lag, varit nödvändig för att undanröja risk för människors liv eller gjorts p.g.a 
att byggnaden varit väsentligt skadad. Kopia bifogas. Hänvisar också till Miljöbalken 1 kap. 

Enligt rivningslovet krävdes inte tekniskt samråd utan bara att rivningsplanen lämnades in 
innan startbesked kunde lämnas. Startbesked hade således kunnat beviljats 2011-11-25. 

Karlsborg 2012-01-03 

~2~k 
Fastighetschef 
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Nya PSt 

~Byggsanktionsavgiften ska inte tas ut 

• Om rättelse skett innan frågan tagits upp i _ 
BN 

• Om vite har dömts ut 
• Vid rivning om den gjorts med stöd av 

annan lag, varit nödvändig för att undanröja 
risk för människors liv eller gjorts p.g.a. att 
byggnaden varit väsentligt skadad 

Sven-Åke Sonesson 
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BMN § 17 Påbörjande av rivning av uthus utan rivningslov och 
startbesked inom fastigheten Strömmen 1 

Dm B 2011-537 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ny 
handläggning. 

Nämnden åberopar korrekturfel i beslutsunderlaget som har kommunicerats 
med fastighetsägaren (fel fastighetsbeteckning under rubriken "Bygg- och 
miljöförvaltningens bedömning"). 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om rivningslov för ett bostadshus på fastigheten Strömmen 11 
samt ett uthus på fastigheten Strömmen 1 kom 2011-11-08 in från Karlsborgs 
kommuns fastighetsenhet. Rivningslov med beslutsnummer D 2011-409 
beviljades 2011-11-21. Något startbesked meddelades inte, eftersom ingen 
kontrollplan ännu hade kommit in till bygg- och miljönämnden. 

På förmiddagen 2011-11-25 gjordes en tillsyn på platsen. Då konstaterades att 
delar av det uthus som hade beviljats rivningslov hade rivits. Uthuset stär på 
fastigheten Strömmen 1 som ägs av Karlsborgs kommun. Utifrån uppgifter 
som har kommit fram genomfördes rivningen 20 II-Il-B - det vill säga innan 
något rivningslov hade beviljats. 

Enligt 9 kapitlet 10 § PBL krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del 
av byggnad inom ett område med detaljplan. Om rivning sker utan rivningslov 
ska en byggsanktionsavgift tas ut - enligt 11 kapitlet 51 § PBL. 

Enligt 10 kapitlet 3 § PBL f'ar inte heller rivningsarbetet påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggnadsnämnden ska - enligt 9 
kapitlet 1 § PBF - ta ut en byggsanktionsavgift om detta sker. 

Det finns några fall där byggsanktionsavgift inte ska tas ut. Dessa är angivna i 
11 kapitlet, 54-56 §§ plan- och bygglagen. 

Enligt PBF finns således två olika byggsanktionsavgifter för det som har skett: 
• Att utan rivningslov riva en komplementbyggnad större än 15 kvm 

innebär att en sanktionsavgift på 0,125 prisbasbelopp ska tas ut med ett 
tillägg på 0,025 prisbasbelopp per kvm av den rivna byggnadens eller 
byggnadsdelens sanktionsarea (PBF, 9 kapitlet 15 §). Sanktionsarean 
utgörs av den rivna brutto arean minus 15 kvm. 
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• Att påbörja en åtgärd utan startbesked på en byggnad med en 
bruttoarea på högst 150 kvm innebär att en sanktionsavgift på 0,5 
prisbasbelopp ska tas ut (PBF 9 kapitlet 20 § punkt 1). 

Förvaltningens förslag till beslut kommunicerades 2011-12-29 med 
fastighetsägaren, som fick fram till 2012-01-16 att komma in med synpunkter. 
Fastighetsägaren kom in med sitt yttrande 2012-01-03 - se bilaga. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Byggsanktionsavgift ska tas ut av ägaren till fastigheten Svanvik 3:137, 
Karlsborgs kommun. Bedömningen görs dessutom att det är klarlagt att 
rivningen av delar av uthuset ägde rum innan något rivningslov hade beviljats. 
Således ska båda avgifterna ovan tas ut. Dock utan något tillägg på 0,025 
prisbasbelopp per kvm sanktionsarea eftersom den rivna delen av uthuset 
utgör mindre än 15 kvm bruttoarea. 

Bygg- och miljöförvaltningen menar också att inga av de beskrivna 
omständigheterna i 11 kapitlet 54-56 §§, PBL, är uppfyllda. 

Avgiften ska fastställas med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller det år 
beslutet om sanktionsavgift fattas. Detta innebär 2012 års prisbasbelopp, vilket 
är 44 000 kronor. 

Fastighetsägarens synpunkter som kom in 2012-01-03 förändrar inte 
förvaltningens bedömning. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår. Överklagandet ska ske 
inom tre veckor från det att man fick del av beslutet Överklagandet ska ställas 
till länsstyrelsen men skickas till: 

Bygg och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborg 

Bilagor 
Fotografier samt fastighetsägarens yttrande 

Protokollsutdrag med delgivning och besvärshänvisning till: 
Karlsborgs kommun 
Fastighetseobeten 
546 82 KARLSBORG 

Bilaga 14 
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Namn 
Titel 
Avdelning 
Direktnr tfn 

Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Anders Pettersson 
Fastighetschef 
Fastighetsavdelningen 
0505-17252 

Datum 
2012-01-03 

Kommunicering - byggsanktionsavgift för påbörjande av rivning utan 
rivningslov och startbesked 

Dnr. B 2011-000537 

1 (2) 

25 oktober köpte Karlsborgs kommun fastigheten Strömmen 11 med ett bostadshus och 
Strömmen 1 med ett mindre uthus. Avsikten med köpet var att riva byggnaderna. Dessa 
byggnader är de kvarvarande i hela kvarteret. En rivning möjliggör en sammanhållen 
bebyggelse i hela kvarteret. 

Ansökan om rivningslov lämnades till Bygg- och Miljöförvaltningen 8 november och 
samtidigt påbörjades arbetet med upprättande av rivningsanmälan, rivningsplan och 
kontrollplan för rivning. Beslut om rivningslov kom 2011-11-21. Besiktning av fastigheten 
tillsammans med entreprenören Lundblad utfördes. Rivningsplanen och kontrollplanen för 
rivning lämnades in 2011-12-02 och beslut om fastställande av kontrollplan och 
Startbesked kom 2011-12-09. Efter samråd med Trafikverket har arbetet påbörjats med 
upprättande av Trafikanordningsplan. Planerat påbörjande av rivningsarbetena är i slutet 
av januari 2012. 

Någon rivning har således inte påbörjats. Jag bestrider därför byggsanktionsavgift. 

Om någon del av uthuset har rivits innan Karlsborgs kommun ägde fastigheten eller om 
någon utan vår kännedom, har gjort någon rivning, kan inte vi vara ansvariga för. 
Bostadshuset och uthuset har varit låst och fönster varit igenbommade med skivor. 
Kommunen måste därför anses har gjort de åtgärder som krävs innan rivningen påbörjas. 

Enligt Sven-Åke Sonessans genomgång av ändringar i PBL ska inte byggsanktionsavgift 
tas ut om rättelse skett innan frågan tagits upp i BN. Kopia bifogas. 

En eventuell Byggsanktionsavgift ska tas ut av den som ägde fastigheten när 
överträdelsen begicks eller den som begick överträdelsen. 

Karrsborgs kommun, Storgatan 16,54682 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg.se 
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Karlsborgs kommun Datum 
2012-01-03 

2(2) 

På sidan 22 i Kommuniceringsskrivelsen står att Byggsanktionsavgift ska tas ut av ägaren 
till fastigheten Svanvik 3:137. Jag förstår inte varför den ägaren ska betala någon 
byggsanktionsavgift. 

Karlsborg 2012-01-03 

~kMV~G 
... • 0.0 o ................. 0.0 ....... . 

I nders Pettersson 
Fastighetschef 

4/5 



u 
~ Byggsanktionsavgiften ska inte tas ut 

• Om rättelse skett innan frågan tagits upp i . 
BN 

• Om vite har dömts ut 
• Vid rivning om den gjorts med stöd av 
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BMN § 18 Olovlig tillbyggnad avenbostadshus inom fastigheten 
 

Dnr B 2011-483 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för komplettering. 

Ärendebeskrivning 

Sida 30 

På fastigheten precis intill Vättern har en tillbyggnad gjorts 
utan bygglov. Denna tillbyggnad har konstaterats i samband med en rutin-
mässig inmätning av ett bygglov för en annan tillbyggnad. Detta bygglov är 
daterat 2010-03-08 och har beslutsnummer DA 46-2010. 

Den olovliga åtgärden utgörs av ett inglasat uterum. Eilligt fastighetsägaren är 
uterummet 16 kvm. Tillbyggnaden förbinder huvudbyggnaden med garaget. 
Den finns inte redovisad på bygglovsritningarna från beslutet DA 46-2010. 

För området gäller områdesbestärnmelser som innebär att den maximala 
bruttoarean per tomt är 75 kvm för fritidshus och 30 kvm för uthus. På den 
aktuella fastigheten finns idag en betydande överyta, varför det i dagsläget inte 
finns möjlighet att bevilja bygglov i efterhand. 

En begäran om yttrande angående den olovliga tillbyggnaden har skickats till 
fastighetsägarna 2011-11-10. 

Två yttranden kom in med anledning av detta - ett från  
2011-11-16 och ett från båda fastighetsägarna 

2011-11-17 (se bilaga). 

Eilligt dem har den aktuella inglasningen godkänts på plats av före detta 
stadsarkitekt Bo Björkman. Tanken var att den olovliga tillbyggnaden skulle 
ingå i bygglovet från 2010-03-08 genom att ritningar på den befintliga 
inglasningen skulle lämnas in. 

Den olovliga inglasningen finns dock inte redovisad på de stämplade 
bygglovsritningarna från beslutet DA 46-2010. Inte heller finns något 
ingripandeärende registrerat angående detta. 

Ett besök gjordes på platsen 2011-12-19 tillsannnans med . Han 
fick då mnntligt information om hur den fortsatta handläggningen kommer att 
gå till. 

Förslaget till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna som har getts 
fram till 2012-01-16 att komma in med eventuella synpnnkter. 
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Ytterligare ett brev med synpunkter har kommit in 2012-01-10 från båda 
fastighetsägarna. I detta brev bestrider de att det inte skulle gå att bevilja 
bygglov i efterhand. De önskar få rimlig tid att riva uterummet för att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut. 

Bygg- och miljöf"örvaltningens bedömning 
Byggsanktionsavgift ska tas ut av ägarna till fastigheten 

 eftersom det är klarlagt att befintligt 
inglasat uterum på 16 kvm är bygglovspliktigt men saknar bygglov. 

Stöd för denna bedömning finns i II kapitlet, plan- och bygglagen (PBL) samt 
i de övergångsbestämmelser som säger att för sådana överträdelser som har 
ägt rum före 2011-05-02 ska äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i 
sak. Den nya lagen ska dock tillämpas om den ger lindrigare påföljd. 

I detta fall innebär de äldre bestämmelserna en betydligt lindrigare påföljd än 
de nya. Bygglovsavgiften vid tidpunkten för åtgärden var 2 108 kronor. Fyra 
gånger denna avgift ger en byggsanktionsavgift på 8 432 kronor. Bygg- och 
miljöförvaltningen förordar ingen nedsättning av detta belopp. 

A v den kommunicering som har gjorts med fastighetsägarna framgår att för att 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut, ska rättelse ske innan ärendet tas upp i 
bygg- och miljönärnnden 2012-01-26. Framgår gör också att rättelse i detta 
fall innebär att den olovliga tillbyggnaden rivs. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår. Överklagandet ska ske 
inom tre veckor från det att man fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas 
till länsstyrelsen men skickas till: 

Bygg och miljönärnnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborg 

Bilagor 
Fotografier, förvaltningens kommuniceringsbrev 
samt fastighetsägarnas yttranden 

Protokollsutdrag med delgivning och besvärshänvisning till: 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

BMN § 19 Meddelanden och delegationsbeslut 

Inkommande 

Sida 32 

Kungörelse från Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstonen angående 
tillstånd att anlägga en småbåtshamn vid Äspenäset, Karlsborg. 
Dnr M 2010-308. 

Utgående 
Yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten angående remiss om förslag till nya 
solarieföreskrifter. Dnr M 2011-433. 

Delegationsbeslut registrerade i ByggR 2011-12-06- 2012-01-17 redovisas 
i bilaga 16. 

Delegationsbeslut registrerade i Eeos 2011-12-06- 2012-01-17 redovisas 
i bilaga 17. 



Karlsborgs kommun 

BMN § 20 Information 

Beslnt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-01-26 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar om: 

Sida 33 

Timanställning av personal för gallring och skanning av miljöarkivet. 

Redovisning av förvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-25: 
"Bostadsanpassningens vara eller icke vara på bygg- och miljöförvaltningen -
nulägesbeskrivning och beskrivning av konsekvenser om verksamheten flyttas 
till annan förvaltning". 

Bygg- och miljönämndens ordförande informerar om: 
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt håller huvudfOrhandling 
angående tillstånd att anlägga en småbåtshanm vid Äspenäset. 
Förhandlingen äger rum i sessionssalen i Karlsborgs kommunhus torsdagen 
den 9 februari kl 13.30. 




