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BMN § 21 Remiss angående verksamhetsövergång till kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

Dnr A 2010-17

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att konfirmera presidiets yttrande.

Ärendebeskrivning
Vid bygg- och miljönämndens sammanträde 2012-01-26 fick nämndens
presidium - ordförande och andre vice ordförande - i uppdrag att yttra sig
angående verksamhetsövergång till MÖS. Yttrandet har lämnats till
kommunledningsförvaltningen 2012-02-06.

Bilagor
Presidiets yttrande MÖS Bilaga 18
Bygg- och miljöförvaltningens konsekvensanalys MÖS Bilaga 19
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Bilaga 18 BMN § 21, 2012-03-08

Remiss angående verksamhetsövergång titt kommunalsamverkan östra
Skaraborg (MÖS)

~'i ~~ L l C - CQ i =-~
Bygd- och miljönämnden har fetts tillfälle att senast 2012-02-06 ge sin syn på
verksamhetsövergång till MÖS. Underlaget för remiss var ej helt klart vid nämndens
sammanträde 2012-01-26, varför nämndens presidiunn gavs i uppdrag att ge yttrande till
kommunledningen. Dåtiden är knapp för att komma med ett fullständigt yttrande avser
nämnden att eventuellt komplettera vid kommunstyrelsens sammanträde.

Nämnden har tagit del av MÖS PM "Förutsättningar för Karlsborgs kommuns inträde i
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg" och "Behovsutredning för Karisborg
2012-2014".
Nämnden anser att dokumentet är ett underlag för förhandling från Karlsborgs kommuns sida
och att tidsplanen är snäv då kommunen ej hay genomfört sitt arbete parallellt. Någon
förhandling där• kommunens krav och önskesnål har framkommit har inte skett. Då
förberedelsearbetet inte kommit tillräckligt lånt bör det övervägas om inte ett eventuellt
inträde bör förskjutas framåt.

Nämnden har också tagit del av kommunledningsförvaltningens skrivelse "Konsekvenser• till
följd av ett eventuellt medlemskap i kommunförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg".
Skrivelsen presenterades på nämndssammanträdet 2012-01-26. Skrivelsen ger svar på en del
av de frågor som kan ställas vid en eventuell verksamhetsövergång dock inte alla frågor som
bör belysas innan beslut tas. Det bör yttez•ligare undersökas vilka samordningsvinster som kan
f nnas i att ha en gemensam bygd- och miljöförvaltning ikommunen, korta
handläggningstider, övergripande handläggning och sama~•6ete vid myndighetsutövning.

Efter länsstyrelsens kontroll av kommunens miljöarbete behövde verksamheten förstärkas för
att arbeta av den arbetsskuld som inte var avklarad och fortfarande inte är det. Den
övertalighet som beskrivs är befogad.
Nämnden anser att miIjöstrategiska frågor, hållbar utveckling, naturvårdsarbete och övriga ej
myndighetsrelaterade ärenden bör ges en framt~•ädande ~•oll z kommunens planering och ska ha
resurser även fortsättningsvis.

Nämndens ansvar för det förberedande arbete med bland annat skanning av handlingar och
arkivarbete under• 2012 är inte finansierat i årets budget. Arbetet är omfattande och behöver
genomföras innan eventuell verksamhetsövergång.
Kommunens invånare kommer att märka av det eventuella inträdet med hö}da avgiften•, läng~•e
handläggningstider, sämre service och möjlighet att få svar• sa►ntidigt mellan bygg och miljö.
Den personliga kontakten är viktig och avståndet till Skövde dör att möjligheten till att träffa
handläggare minskar.

När sammanslagningar av verksamhet sker har Karlsborgs kommun blivit lidande vad gäller
arbetstillfällen, så också denna gång. Möjligheten att arbetstillfällen kan vara kvar i
kommunen har znte förhandlats. Då hela förvaltningen berörs måste konsekvenserna för bygg-
och planverksamheten bli klart före beslut.

Nämnden har, efter att bygg- och miljö blev en gemensam nämnd och förvaltning, sett att
kommunen fått en optimal verksamhet där fördelade medel används på ett ekonomiskt bra sätt
och personalen tar• ett gemensamt ansvar och ges stimulerande arbetsuppgifter. Nämnden
anser• sig framöver klara sina åtaganden i nuvarande organisation och är övertygade om att det
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med det underlag som Vinns tillgängligt idag blir billigare både för kommunen och
kommunmedborgarna.

Nämnden gör bedömningen att de fakta som tagits fram och presenteras ibygg- och
miljöförvaltningens konsekvensanalys är relevanta. Bygg- och miljönämnden avser inte att
upprepa dessa uppgifter utan väljer att istället hänvisa till dessa.
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Bilaga 19 BMN § 21, 2012-03-08

Karlsborgs kommun 2012-02-b6 ,~,o>
~ ~ ~ Bygg- och miljöförvaltningen

,~

-1 ~~~ r C. - Gf~i ~

Bygg- och miljöförvaltningens konsekvensanalys av eventuell
verksamhetsövergång till Miljösamverkan Östra Skaraborg
(MÖSS

Kostnader

Engångskostnader för Karlsborgs kommun vid eventuell verksamhetsövergång

Enligt uppgifter från MÖS blir Karlsbo~~gs kommuns etableringskostnad
301 155 kronor. Beräkningarna innefattar fem kontorsplatser. Tillkommande kostnader
är skanning; av handlingar, flytt. till MÖS lokaler, introduktion av all miljösamverkans
personal i Karlsborgs kommun genom studieresa och personalens uttag av innestående
kompensationstid.

Övertalighetskostnad på cirka 500 000 kronor kommer att is betalas till MÖS vid
verksamhetsövergång, o~n inte övertaligheterz är löst.

Karlsborgs kommuns semesterlöneskuld tell den personal som är anställd av Karlsborg
31 december 2012 ska överföras till MÖS och betalas i samband med verksamhets-
övergången.

Karlsborg ersätter nn.iljösamverkan Ined cirka 6,2 % av %rbundets eget kapital som
direktionen beslutat om att ha vid ingången av år 2013. Enligt preliminära beräkningar
uppgår ingångskapitlet till 124 000 kronor.

Kostnader för bil och arbetsplats i Karlsborg vid verksamhetsövergång sill MÖS

Karlsborgs kommun ska tillhandahålla och bekosta en arbetsplats för handläggare vid
arbete i Karlsborgs komnnunhus. Bygg- och miljöförvaltningen förutsätter att
KarIsborgs kommunstyrelse kommer att stå för kostnaden.

Handläggare vid MÖS ska ha möjlighet att nyttja Karlsborgs kommuns leasingbiIar.
Kostnaderna ersätts av MÖS.

Bygg- och miljönämnden, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg . exp. 0505-172 06

.3carlsborg.se . bygg.miljo@karlsborg.se

x.~~
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Bygg- och miljöförvaltningens personalkostnader

Inför år 20i 1 fick bygg- och miljönämnden 225 000 kronor exira i budgeten för att
förstärka arbete# med myndighetsutövning inom miljöområdet. Det fanns eti stort behov
på förvaltningen att prioritet~a den "arbetsskuld" som fanns sedan tidigare år. Under
många år tillbaka har förvaltningen haft problem ~czed rekrytering av personal och
bemanning. Under vissa tidsperioder har förvaltningen inte varit bemannad enligt
budget, utan bemanningen har varit mindre.

Miijösidan av förvaltningen har aldrig tidigare haft så stort antal årsarbetare enligt
budget. Mellan åren 200$-2010 ligger snutet på 2,7 årsarbetare, inklusive administration
och chef

År Årsarbetare enli t bud et
2010 2,97
2009 2,24
2008 2,94

Korr►munens z~iljömyndighetsutövning (vht 261 } i Kai•lsboa•g har under åz• 2011 (och
2012) haft 3,51 årsarbetare inklusive administration och chef. Detta kan jämföras med
MÖS som. ha~~ motsvarande siffra för år 2012 på 3,4 årsarbetare inklusive administration
och chef. Skillnaderna mellan bygg- och miljöförvaltningens årsarbetare och M4S äx
således marginell.

Kostnader för kvarvarande verksamhet

Vid en verksamhetsövergång till MÖS kommer inte alla kostnader som delvis belastar
miljösidan att försvinna från nämndens ansvar. Med andra ord måste en utökad ram ges
i budget 2013 för kvarstående verksamhet inom nämndens ansvar.

Uppskattningsvis kvarstår följande kostnader per år. Dessa har tidigare belastat
verksamheten (vht 261) samt gemensam administration:
Del av gemensam ad~-ninistration
(leasingbil, personalsociala kostnader m.m.) 60 tkr
Vissa IT-kostnader m.m. 15 tkr
Kostnad för' chefens lön 80 tkr
Sumrt~a l5S tkr

Kostnad tillkommer för kopiator/skanner•, som överfördes från bygg- och miljö till IT
från och m.ed 2012. Detia motsvarar cirka 15 000 kronor för miljö som IT fortfarande
kommer att ha en kostnad föz~.

Kostnader för bygg- och miljönämnden

Vid en eventuell verksamhetsövergång till MÖS kommer inte kostnaderna för nämnden
att minska. Nämnden kommer att behöva ha kvar samma antal Hämndsammanträden per
år. Miljöfrågor tar• mycket liten tid i anspråk vid nämndsatnmanträden. Nästan all
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myndighetsutövning gällande miljö är delegerad till miljöinspektörerna. Bygg- och
planfrågor dominerar nämndsammanträdena.

Kostnad gäliande politiker

Kommunalråd och vice kommunalråd inår i MÖS direktion. Deras tid i direktionen
samt förberedande tid belastar Karlsborgs kommuns budget.

Lokalkostnader t"ör Karlsborgs kommun

Vid eventuell verksamhetsövergång till MÖS kommer kvarvarande byggförvaltning
behöva färre lokaler. Delar av de utrymmen sozn förvaltningen förfogar även i källaren
kommer inte att behövas samt två kontorsrum kommer inte att behövas. Förvaltningen
undrar om det finns hyresgäster till eventuellt kommande lediga lokaler eller om det
kommer att resultera i inkomstbortfall för kommunen.

Behov av resurser för miljöstrategiskt arbete
De arbetsuppgifter som inte ingår i MÖS uppgifter och därmed ligger kvar i kommunen
är miljöstrate~iskt arbete (miljämålsarbete, Agenda 21 med nnera), aiJmänt
naturvårdsarbete, kalkning av sjöar, bevakningen av recipientkontroilen fär norra
Vätterns tillrinningsområde etc.

Planering av verksamhet förår 2472 och 20'13
Planering av vez~ksannkzeten för år 2012 är• mycket svårt att göra. Hur verksamheten ska
bedrivas beror på om och hut• mycket personal det finns till förfogande. En miljö-
inspektör har redan slutat i Karlsboig och börjat på MÖS den lb januari 2012.
Avgörande för planeringen är om fler av personalen slutar, eventuell verksamhets-
övergång till MÖS och när i sådana fall delar av förvaltningen ska flytta dit, vilket
förberedande arbete som krävs, vilka resurser som ska läggas på arkivet och av
vem/vilka, om någon planerad tillsyn kantroll ska bedrivas eilez~ om baxa det akuta och
nyinkomna ska handläggas.

Bygg- och miljöförvaltningen anser att planering inför år 2013 inte går att genomföra i
nuläget.

Information till berörda samt facklig förhandling

Bygg- och miljöförvaltningen har inte varit delaktig i diskussionerna om MÖS från
början. Personalen på förvaltningen anser att de inte har fått vara delaktiga i
diskussionerna om eventuell verksamhetsövergång till MÖS. Då delaktighet inte har
förekommit anser förvaltningen att det är svårt att påverka de beslut som redan har
fattats och. de som kommer att fattas.

Den information sorn förvaltningen har fått är bristfällig och delvis otydlig. Information
från olika berörda personer stämmer inte överens. Förvaltningen upplever att

~'
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informationen som ges inte är trovärdig i alla delar. Kritiken riktas både mot
konnmunchefen i Karlsborg samt förbundschefen på M4S.

Det äx även anmärkningsvärt att fackförbunden inte har informerats om viktiga beslut
som har fattats i kommunen samt ve~•kställande av besluten, exempelvis avsikten att
söka medlemskap i MÖS.

Konsekvenser fär företagen och invånarna i kommunen
Enligt Vision 2024 är ett av målen att iCarlsborgs konriznun ska ha ett näringslivsklimat
som vankas bland de 50 främsta konnmunerna i landet. Sett från ett medborgax•- och
fö~•etaga;•perspektiv bedöms servicen bli sämre. Den byig- och miljöförvaltning som
Karlsborg har idag ge~~ god service till invånarna och företagen. Invånarna och företagen
får en personlig kontakt need personalen på förvaltningen. Vid kantakt med
förvaltningen kan man is svar på frågor inom flera olika områden, miljö, byig eller
plan. Det är samma person som handlägger ett ärende från höijan till slut. Invånarna och
företagen behöver inte kommunicera med ett flertal alika personer när det gälyr ett och
samma ärende.

Vid verksamhetsövergång till MÖS kommer handläggningstiden att förändras för
ärenden som både berör miljö och by~;~. Remisser komnner att behöva skickas mellan
förvaltningarna. I nuläget sker måna informella möten mellan bygg, plan och miljö
samt need andra förvaltningar i kommunen. Dessa möten kommer att försvinna och
måste till viss deI ersättas med formella möten.

Jämfärelse av timtaxa MÖS respektive Kar►sborg
Karlsborgs kommuns timtaxa för år 2012 är 800 kronor %r tillsyn enii~t miljöbalken
och 870 kronor för kontroll av livsmedelanläggningar. MÖS timtaxa är 890 kronor,
förutom för den planerade livsmedelskontrollen där timtaxan är 1120 kronor. Om
Karlsborgs taxa höjs till MÖS nivå, ger det en markant ökning av intäkterna.

Miljöarkivet
Till följd av en eventuell verksamhetsövergång till MÖS måste stora resurser läggas på
miljöarkivet. Arkivet måste gallras samt att vissa handlingar måste skannas in och
kopplas till det ärendchantcringssystem, ECOS, som förvaltningen har. Arkivet ska
sedan överlämnas tå11 Mariestad för arkivering.

En person på #`örvattningen arbetar med arkivet idag. Extern personal kommer att
behöva anställas för arbete meå arkivet. Om ingen extern personal tas in och arbetet
med arkivet ska skätas need den personal sona finns på förvaltningen koznzner det inte
finnas resurser till den verksamhet som förvaItnin~en bedriver idag. Förvaltningens
öedömning är att allt annat arbete får prioriteras bort och alfa resurser får fokusera på
arkivet.



Karlsborgs kommun 2o~o-oz-o6 5(~0)

Bygg- och miljäförvaltningens arbetsskuld
Den arbetsskuld sotas finns idag kommer inte att kunna lösas. Den kommer snarare att
öka under år 2012, eftersom det förberedande arbetet som måste genomföras innan
verksamhetsövergång sker tilt MÖS kommer kräva stora resurser.

Bygg- och miljönämnden begärde 500 000 kronor extra inför budget 2012. Detta sorn
en följd av förvaltningens beräkning att eng~ngskostnaden sam Karlsborgs kommun ska
betala till MÖS samt för extern personal som förbereder arkivet inför övergång till
MSS, uppgick ti11500 000 kronor. Budgetberedningen tillgodosåg inte bygg- och
miljönämndens begäran. Nya beräkningar har gjorts som visar att 500 000 kronor inte
kommer att räcka.

Varken ibygg- och miljöförvaltningens eller kommunstyrelsens budget tär år 2012
finns medel avsatta fören verksamhetsövergång till MÖS. Enligt kommunallagen ska
budgeten innehålla en plan för verksannheten och ekonomin under budgetåret, Av
planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras. För ve~•ksamheten ska anges
må1 och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förvaltningen
anser att budgeten för år 2012 inte uppfyller kzaven i kommunallagen, gällande
vexksannhetsövergång till MÖS. Varken planen eller ~nansiexing av verksamheten
innehåller information om MÖS. Vidare i kommunallagen står det "Om fullmäktige
beslutar om en utgift under löpande budgetår, skall beslutel innefatta också anvisning
om hur utgiften skall finansieras". Fullmäktiges beslut ona att söka medlemskap i MÖS
påverkar bygg- och miljöförvaltningens budget förår 2012 mycket negativt.
Förvaltningen får bära kostnaderna för det förberedande arbete som en verksamhets-
iivergång till MÖS innebär•. De resurser som behövs belastar den dagliga verksamheten
på förvaltningen, vilket bidrar till ett minskat myndighetsutövande samt minskad
service till kommuninvånarna och företagarna.

Hur diskussionerna om MÖS har påverkat förvaltningens arbete och
arbetsmiljö
Stor oro finns bland personalen på fSrvaitningen då man inte vet vad det kommer att
innebära med en verksamhetsövergång till MÖS. Personalen känner att de inte har fatt
delta i processen för verksamhetsövergång. Förvaltningen anser att diskussioner och
information om MÖS skulle ha förts med förvaltningen i ett mycket tidigare skede,
redan när frågan väcktes första ~ån~;en. Förvaltningen vill påpeka att det inte är
personalen som har väckt frågan om verksamhetsövergång tilt MÖS. Förvaltningen
anser att Karlsborgs kommuns personalpolicy inte har fSljts på följande punkter:

"Arbetet ska organiseras så att förutsättningar för delaktighet och inflytande
skapas. Så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berbrs.
Information som är begriplig för alla ska ges snabbt och sakligt"
"Delaktighet är att kunna pkverka sin arbetssituation och. den verksamhet man
arbetar i. Genom aft aktivt delta, tar man ansvar och kan utöva sit! inflytande
innan beslut fattas".
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Förvaltningen vill uppmärksamma att det för närvarande är åtta arbetstagare som berörs
av verksamhetsövergången till MÖS. Det är inte bara personalen som arbetar med
miljöfrågor utan övergången berör hela förvaltningen. Förvaltningen anser att det krävs
en grundlig utredning av vad konsekvenset~na blir %ir bygg- och plansidan.

Vision 2020
Förvaltningen vill påpeka att en verksamhetsövergång till MÖS strider mot Vision
202Q. Enligt Vision 2020 ska kommunen medverka till att skapa förutsättningar för en
god lokal arbetsmarknad. Som arbetsgivare ska kommunen sträva efter att bli ett
föredöme inom områdena personalsamverkan, likabehandling, arbetsmiljö och hälsa.
Förvaltningen anser att verksamhetsövergången till MÖS inte stämmer överens med
"god lokal arbetsmarknad", då arbetstillfällen försvinner från Karlsborg. Att kommunen
ska vara ett föredöme för personalsamverkan stämmer inte med den bild och erfarenhet
sorn förvaltningen har av ledningen i Karlsborgs kommun.
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Risk Åt ärd Vem
Psykisk ohälsa Tydlig och korrekt Thomas och
- Stress information Sonja
- Frustration
- Oro inför framtiden, gäller både

b 7 - ach mil ösidan
Buller Bullerdämpande MÖS
- Ö et kontorslandskap å MÖS åtgärder/eget kontor

Restid Lokalkontor Karlsborg
Län re restider under arbetstid Ingen övergån till MÖS MÖS

Ny arbetsgivare och nya medarbetare Lokalkontor
- Samma utgångspunkt som vid Ingen övergång till MÖS

ett n t arbete och arbetsplats
Förändrade arbetsuppgifter Utbildning MÖS
- Nya arbetsområden Möjlighet ges att arbeta
- Fokusering på ett inom olika
verksamhetsområde, t.ex. verksamhetsområden
miljöskydd
- Flexibilitet med arbete inom

olika områden försvinner
Möjlighet att utveckla sin egen Möjlighet ges att arbeta MÖS
kompetens inorm olika områden inom olika
försvinner. MÖS arbetssätt består i verksamhetsområden
huvudsak av att personalen fokuserar
på att arbeta med ett begränsat
område
Personlig kontakt med Lokalkontor Karlsborg
verksamhetsutövarns/invånarna Egen telefontid MÖS
minskar eller• försvinner Handläggning av ett

ärende från bör'an till slut
Ändrade avtal Förhandla fram/behålla de Karlsborg

Flextidsi•egierna avtal som finns Fackförbunden
Visions avtal, omvandling av
semesterersättning till
semesterdagar



Kgrlsborgs kommun 2010-02-06 8(10)

Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter på kommun-
ledningsförva[tningens konsekvensbeskrivning, som
bygg- och miljönämnden har fått på remiss

Bygg- och miljöförvaltningen vill framföra komnnentarer att ta i beaktande när det gäller
kommunledningsförvaltnin~ens konsekvensbeskrivning av ett eventuellt medlemskap i
MÖS.

Myndighetsutövning
Följande står i konsekvensbeskrivningen "Av underlaget framgår de! alt MfUS erbjuder
Karlsborgs kommun en fungerande miljötillsyn och livsmedelskontroll". Förvaltningen
anser att vi idag har en fungerande tillsyn och kontroll. Efter flera år med personal-
omsättningar samt otillräcklig bemanning har vi nuett den personalstyrka och
kompetens som behövs. Den arbetsskuld som finns på förvaltningen håller på att arbetas
av.

De senaste åren har förvaltningen påverkats mycket negativt av ombyggnationen i huset
samt diskussionerna om MÖS. Diskussionerna har pågått under• längre tid utan att
förvaltningen har fått vara delaktig. Detta påverkar arbetsmiljön negativt samt att
effektiviteten har påverkats.

Konsekvensbeskrivning tar även upp dur Kaz•lsborgs kommun ska klara myndighets-
utövningen iframtiden "Inte heller Karlsborgs kommun komrner påsikt att på egen
hand klara de åtagande som följer av lagstiftningen. Alternativet apt även,forisättnings-
vis utöva miljötillsyn och livsmedelskontroll med den organisation som kommunen idag
fogar över• tir därmed inte hullbarP'. Bygg- och miljöförvaltningen anser att det finns
goda förutsättningar för att klara de åtaganden som följer av lagstiftningen i framtiden.
Förvaltningen anser att politikeir►a har mycket stor delidet ansvar som det innebär att
se till myndighetsutövningen sker enligt de åtalande som följer av Iagstiftnii~gen. Det är
Karlsborgs kommuns politiker som kan förse förvaltningen med de resurser• som är
nödvändiga för att en korrekt och rä~tssäker myndighetsutövning ska kunna bedrivas.
De resurser sotn krävs är både ekonomiska och lokalmässiga, korrekta taxor, chef och
kompetent ledning.

Bygg- och miljöförvaltningen har inte fått kännedom om att någon eller• några stora
förändringar kommer att ske med gällande lagstiftning. Förvaltningens bedömning ä~• att
det inte krävs mer specialkompetens nu än för några år sedan. Miljöbalken trädde i kraft
år 1999 och livsmedelslagtexten år 2006.

Större organisation

Enligt kommunledningsförvaltningens konsekvensbeskrivning minskar sårbarheten med
en stöi~~e organisation, Förvaltningen anser att sårbarheten även kan minskas med avtal
med andra ko;nmuner till exempel MTG.
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Konsekvensbeskrivningen tax även upp att organisationen (MÖS, MTG och Sydnärkes
miljönämnd) som zner attraktiva arbetsplatser. Enligt konsekvensbeskrivningen märks
detta genom att det har blivit enklare att rekrytera kompetent personal. Förvaltningen
vill veta på vilka grunder rekryte~•ingen haz• skett, äi• det på grund av behov av mer
personal eller på ait personal har slutat. Vad är det som orsakar eventuell
personalomsättning? När representanter för MÖS besökte Karlsborg i november 2011
hade en livsmedelsinspektör slutat och en var tjänstledig för att prova annan tjänst, av
totalt sju inspektörer. Det är 28,5 % av personalen på livsmedelssidan.

F'ör närvarande har MÖS en tjänst ute till deras kundtjänst. Förvaltningen undrar om
MÖS förstärker kundtjänsten eller har personal slutat eller placerats ozn. En inspektör i
Karlsborg fick erbjudande att börja i MÖS och accepterade erbjudandet. Inspektören
började på MÖS den lb januari 2012. Förvaltningen undrar även över orsaken till detta
erbjudande och tjänst.

Medborgarperspektiv
Förvaltningen anser att den i allra högsta grad lever upp till de parametrar som nämns
som viktiga kvalitetsaspekter på kommunal myndighetsutövning (information,
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).

I SKLs mätning av företagsklimatet 2011 var NKI (Nöjd-Kund-Index) för Karlsborg 63,
vilket också var medelvärdet för sanntliga kommuner som. medverkade. FörvaItnin~;en
tycker att dei är mycket positivt, men att det självklart kan fSrbättras, Karlsbor~s
kommun fick bättre NKI än både Skövde och Tibro. Detta talar för att bygg- och
miljöförvaltningen ska %nuas kvar• i Karlsbor~; och inte splittras.

MÖS har som rrzålsättning att verksamheten ska vara avgiftsfinansierad till 50 %. Detta
äx ett mål som även Karlsborg kan arbeta med, ett sätt kan till exempel vara att räkna
fram en ny timtaxa.

Kommunledningsförvaltningens konsekvensbeskrivning innehåller följande påstående
"Reglerna bygger på principen att förorenaren betalar, dec vill säga att tillsynen och
kontrollen ska finansieras av dem som är skyldiga att utföYa den". Förvaltningen
påpekas• alt det ska vara förorenaren som ska betala, inte föz•valtnin~;en som utföx•
tillsynen eller• kontrollen.

4rganisaioriska konsekvenser

Miljöstrategiska arbetet kommer inte att flyttas över till MÖS vid en verksamhets-
över~ång, utan kommer att vara kvar i KarIsborgs kommuns regi. Enligt konsckvens-
bcski•ivningen kommer bygg- och miljönämnden behöva finna nya arbetssätt för dessa
frågor, Förvaltningen vill starkt påpeka att ået inte kommer att finnas någon bygg- och
nniljönämnd kvar i Karlsboigs kommun, utan det kommer att behöva bildas en ny
nämnd, till exempel bygg- och plannämnd. Den kvarvarande personalen på

f
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förvaltningen har mycket begränsad eller ingen kompetens av denna typ av miljöfrågor.
Extra resurser kommer att behövas för att kompetensutveckla personalen.

Bygg- och miljöförvaltningen
Karlsbor~s kommun
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 22 IT-strategisk handlingsplan

Dnr B 2012-25

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att anta SKL:s Strategi för
eSamhället som sin egen samt att en IT-strategisk handlingsplan för
kommunens förvaltningar och bolag skulle tas fram. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har 2012-01-18, KSAU § 8, beslutat att remittera förslag till IT-
strategisk handlingsplan till samtliga nämnder och att remissvar ska vara
kommunkansliet tillhanda senast 2012-04-01.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Förvaltningen är positiv till innehållet i handlingsplanen. För att uppnå må1
och syfte med planen ska ett antal åtgärder och projekt genomföras enligt en
särskild prioritetsordning. Bygg- och miljöförvaltningen efterlyser en
redovisning över vem/vilka som har ansvar för att genomföra de prioriterade
insatsområden som redovisas på sidorna 4-6 i handlingsplanen.

Bilagor
IT-strategisk handlingsplan

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerar sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 20
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kommun

NT-strategisk handlingsplan

Sammanfattning
Karlsborbs kommuns !7'-stratesiska liaricfli~i~;spl~n ~r det d«kument som kopilar Sveriges
Ko~nsnuner ~cf~ Landstings(SKL} str~te~i f~Sr e-s~inlh~l~~e1 OCII IC0121i111it1CI1S c)Vf1~1 Stj~C- (?C~1
~~olicydoltttment inom IT-området till specifika ltbärdei- och peojekt. Nandlin~s~~lanen ourfattar
kon~mui~ens törvalt~lin~ar c~ch bafab.
Metet ocl~ avsikten med satsningar p~ 1T enlibt clef I~~ir dokume~ztet lir att ~st~dkc~mnia en
samordnad, väl f~m~;cra~~cie och säker IT-miljö. Est tT-miljö sorn ~r p3litlig och effektriv ocly ett
sla~krafti};t verktyg i verksamhetec7tas ~ctvecklin~;. V~rksamlietsutveckling ska ske utifi•~il ett
helt~ets~~~rspekfiv d1~• samorclttin~;svinster inarv oclz mellan #örvaltni~igar Dela bolag prioriteras.
Handliti6spla~~ens syfe är ett rcdoböra fiir ~~cl~ pE~ioriter~ nuan nämnda åtgärder oc11 ~~mjekt. IT-
chefen ansvarar fcir att tipsammans ened fiirvaltnin~;/bolflg oci~ verks~mlietsdriva3~de e~theter h~~ll~
handlinbspi~anen akt~~ell, Upptötjnii~b, utv€irde~•inb och revidering av hanclliugsptanen ska ske före
2013 Mgrs t~tg~nb.

Karlsborgs kommun. Storgatan ffi. 5A6 82 Kartsborg • 05tl5-170 00

www.karfsborg,so • karlsborg.kammun@kadsborgse
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Syfte med koncernens iT-satsningar

Karlsbor~s komrnicnkoncer•n cka ha en samopdnad, vädfimgercrnde och säker IT-m~djv.
En IT-miljö som. ger fö~~valtnirrg, bolag, verksan~hetsdrr.'vande enheter och användare
tillgång till pålitliga och effektiva IT-stöd. IT ska angöra ett nattcrligt och slagkraftigt
verktyg i förvaltningarnas och bolagens verksanxhetsutveckli~rg. IT-miljön ska skapa
gynnsa~nrrza förutsättningar ftir rraedborgare och näringsliv att bo, leva och verka i
kommunen.

Inledning/Bakgrund
Människor förväntar sig i allt [iögre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna utföra sina ärenden, fld
tillgång till information och utöva inflytande via digitala kontaktvägar. Genom att aktivt ta tillvaza
%rdelarna med IT-tekniken karl servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas och vi bidrae-
till att medborgare och andra tycker att Karlsborg är en attraktiv kommun att bo och verka i.
Strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, dvs e-fäevattning, pågår i allt större omfattning i
vårt samhälle. Ett exempel på det är SKL:s Strategi för eSamhället. För att ku~u~a genomftira färden
mot ett modernt eSamhälle utifrån egna förutsÄttningar och p~ ett ko~rtrollerat och kostnadseffektivt
sätt krävs en tydtig avsikt och att integration och samordnad utveckling prioriteras i hela koncernen.
Den här handlingsplanen Hr tänkt att skapa en miljö där vi är rätt rustade och förberedda att arbeta
vidare enligt SKL:s Strategi för eSamhället. Må1 och ~•iktlinjer s SKL:s strategi och andra
styrdokutncitt ska således arbetas in i åtgärder ach projekt soon genomförs ined stad av den här
handli~igsplanen, Innebörden i den här handlingsplanen ska beaktas i verksamheternas framtida
budget och verksainhetspla~ier.
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Övergripande må1
SKL:s strategi pekar ut tre överg~•ipande må1 för ett modetet e-s~ml~älle:
• Enklare vardag för privatperso~~cr och företag (e-tjänster etc}
• Smartare och öppnare förvaltning soin stödjer innovation och delaktighet(e-demokrati)
• Hög~~e kvalitet odi effektivitet i verksamheten (e-%rvaltning)

Medbo

Smartare och öppnare före
som stödjerinnavatian och
aktighet

are/företag

Enklare vardag för
privatpersoner o företag

Politiker högre kvalitetoch effektivitet Tjänstemän
t verksamheten

Uvanst'~ende tiguc är t2~3kt au illustrera i vilken relation dc; övergripande målen knn placeras.

3(6)

IT aatvänds som ett strategiskt veE•kty~ ocl~ bidrar till att verksamheten utvecklas. IT ska ses soin ett
samlinbsbegrepp Deli omfattar h•aditioncll C'T-teknik, telefoa~i och tele-, radio-och
datako3nmunikatioi~. I kommunens balanserade styrkort, IT-policyn oclz i ägardirektiven för
konunuiicns bolag framgår bland azinat att effektivisering ich verksamltctsutvcckling ska ske fiåii
ett hellsetsperspektiv ich samordningsvinster mellan fö~valt~~iug och bolag betonas. Ovacist~ende
syfte med koncernens IT-satsningar är en #örutsättning för att nå uppsatta må1 och incikh~ing i
koncernens övriga styrdotc.umet~t samt SKL:s Strategi ftir eSamhällEt. För att möjliggöra en
framgångsrik process måste innehärden vara tydlig oclt vi måste säkerställa att samsyn råder. Vi
måste dessutom ta vara på, vidareutveckla och sä[cerställa att de projekt som pågår, såsom LEAN
och balanse;racle styrkort, styr i riktnizig snot ett modernt eSamhälle.
Utveckling, samordning Deli eftektiviseriilb av aktuella arbetsmetoder ocl~ admif~istcativa verktyg
g~n~~nförs utifrån kostnadseffektiva, säla-a och kvalitativa ,minder. Samtliga förändringar i
administrationen ska sälcdes ske med stöd av den här handlingsplanen och fcirelcammande
styrdokume~tt.

Utmaningar

Med utgångs~~unlct i ovanstående ~n~lbild itientifieras ~iedauståencie ~itmanii~gar som ska ägnas
särstöld uppmärksamhet i det fortsatta arbetet.
• Skapa motivation och intresse hos alla ii~edarbetare fett samordnad verksamhetsutveckling

med stad ~v IT. Sker• det p~ etC framgångsrikt sätt kan vi undvika att fastna i trtiditioi3elE~
arbetsmetoder och skapa goda n~öjli~hc:ter att p~C ett presti~e(öst sätt tänka nytt och
fiamtidso ~•i enterat.
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Införa ett koncei-~~tänk och dra nytta av de samordningsfördelar som firu~s i vår egen närhet.
Skapa långsiktiga ekoitocniska förutsättningar att nå de må1 c~ch riktlinjer som våra
styrdokttmeut föa•eskriver
Tänka kundoriez~terat och dlrmed se till att verksa►nhetsutvecklingen föreukiac•, höjer
tiligäu~ligheten ich förbättrar kvaliteten och service ~å koncernens tjänster råvät inte~~c~t
som externt till inedborga~•e och näringsliv

Genomförande
För att uppnå inål och syfte måste ett antal aktiviteter och projekt genomföras. Aktiviteterna är i
flera fail av ganska strategisk karaktär ocli måste kompletteras med detaljerade beskrivningar av
insatserna. Aktiviteterna är grupperade enligt insatsområdena i SKL:s strategi för e-samhället.

Åtgärder o projekt prioriteras enligt följande:

Pz~iot'itet 1 Påbörjas första haivåret 2012
Pz•ioritet 2 Påbörjas andra halvåret 2012
Prioritet 3 Påbtirjas under 2013 eller senare

Insatsområde 1: Ledning o styrning

1 Aktivitet ~v Prioz•itering

I:1 Uppstart med inforinaEion och planering på koncernens Ledningsnivå. ~
Insatsernas omfattning regleras, besk~•ivs o grupperas. Ev. styrgrupp
och axbets -u er utses.

1:2 Funktionsvis kartläggning av arbetsinctodc~r, ärendeflöden och 2
administrativa verktyg inom koncernen

1:3 Inventera administrativa behov och utvecklingsområden inom 2
koi~cenien

1:4 Samordning/utvcckling orh effektivisering av arbcEsmetoder och 2
verksainhctssystem inom koncernen

~~1:5 Samordning av investeringar o inköp av IT-utrust«ing och ̂  ~~ 2
administrativa verktyg irrom koncei-~~en

1:6 Utveckla förutsättningar för medborgare och näri►~gsliv att sköta 3
ärenden och ko~~taktcr med koncernens verksamheter elektroniskt

1:7 IT-enheten fo►-tsätter att utvecklas och ~noderuiseras soon 3
scrvicefunktio~~ och förvaltningarnas ocl~ bolagez~.s IT-resurser
samverkar och arbetar koncernöver •i ande
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[nsatsområde 2: Lagar o regelverk

2 Aktivitet Prioriterin
2:1 Bevaka SKL;s ac•Uete när det gäller juridiska möjligheter att utveckla

e-förvaltning;
~

2.2 Utveckla ocl~ planera införa~~de av säker inloggning och e-
identifiering

2

2:3 Utveckta och förbättra lösningar för e-demokrati 2

2;4 Utx•eda behov och möjligheter för elektronisk långtidslagring av
handlingar

3

Insatsområde 3: informationsstruktur obegrepp

3 Aktiviteter J Prioriterin
3:1 Uppgraders telefonväxel och förbättra servicen för alla soin ringer via ~

telefociväxeln

3:2 Fortsalt utveckling av webbplatsen för ett bl.a. erbjuda fler 2
kontaktvägar tilt koncernen ocli skapa förutsättni~lgar fair en
emensam lattform tör koncernens hemsidor

3:3 Analysera och samordna användning av termer o begrepp 2

3:4 IT-tekö. Hjälpmedel för att öka till~änbligheten till elektrodisk 3
i~~fonnation

Stark autentisering: l'vfi faktors inloggning d.v.s. användare behöver identifiera sig med dosa, sins tiler kort Deli lösen,
till stcilla c~ från nuvarande metod, användarnamn Deli lösen,

E
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Insatsområde 4: Infrastruktur och informationssäkerhet

4 Aktiviteter Prioriterin
4:1 Samordnad applikations- och serverdrift i koncernen ~

4:2 Samordnad, neutral och reglerad IT-infrastruktur i koncenien ~(

4:3 Erbjuda och tillämpa distansarbete på ett säkert ocli ti3lförlitligt sätt i
hela koncert~en

~

4:3 Hårdvaran är standardisez•ad och håller en teknisk ininitninivå 2

4:4 Effektiv och adekvat hantering av pro~,namvaruliccnser Z

4:5 Utbildning/introduktion fallmän IT kunskap, kontorsprogram, IT-
säkerhet och samordnad verksamhetsutveckling

2

4:6 Arbetsplatsen utvecklas i takt rned utvecklinb i samhället i stort 3

4:7 1T-säkerl~ete~i följer den nationella standarden BI"I'S (Basnivå för
i~~foi7nationssäkerliet}

3

Övriga styrdokument

Fötja~icie dokument beskriver värdet av verksamhetsutveckling med stöd av I'I' ur andra perspektiv
och knyter an till den här handlingsplanen:
• Budbet n verksamhetsplan 20 ] 2
• IT-policy för Karlsborbs kom►nun
• Vision 2020
~ Ägardirektiv för kommunkoncernen

;,
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-03-08

BMN § 23 Köksutredning 2011

Dnr B 2012-24

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

Ärendebeskrivning
Kostchef Liz Borgwardt och fastighetschef Anders Pettersson har utrett
förutsättningarna för att etablera tillagningskök i kommunens skolor.
Utredningen redovisar ekonomiska och tekniska förutsättningar för tre
alternativa upplägg för kostproduktion. Kommunstyrelsens tekniska
arbetsutskott har 2012-01-18, KSTU § 2, beslutat att remittera förslaget till
samtliga nämnder och att remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda senast
2012-04-10.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Bygg- och miljöförvaltningen har inget att erinra över innehållet i utredningen.

Bilagor
Köksutredning 2011

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Köksu~rednin 2411g
Dokumenttyp: Utredning

Diarienummer: 228.2010

Beslutande: Kommunstyrelsen

Upprättad: 2Q11-12-12

Dokumentansvar: KommunledningsförvaEtningen

Handläggare: Kostchef, fastighetschef

~~~~ ~ s \•: ~~ ~.„R;.

S\ ~ ~.
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innehållsförteckning

Inledning 3

Sammanfattning 3

Alternativ 1 -Nuläge 5

Organisation, personal och utrustning 5
Lokaler, transporter 7

Alternativ 2 - Tiilskapning av fler tiilagningskök 9

Organisation, personal och utrustning 9
Lokaler, transporter 10

Alternativ 3 - Områdeskök 12

Organisation, personal och utrustning 12
Lokaler, transporter 13



Karlsborgs kommun Köksutredning 2011 3 av 73

Inledning

Kommuc~styreEseus tekniska utskott har i beslut 20I 1-U2-23 fett
kommunchefen i uppdrag att utc•eda förutsättningarna att etablera
tillagningsk~ik i kommunens skolor.

Utredningen har begränsats till att endast behandla frågor av ekonomisk och
teknisk natur.

Kostchef Liz Borgwardt ocli fasti,~hetsclief Anders Petterson har genomfört
utrednif~gen.

Infoi7nation oin kostutredningen har underhand länu~ats till
socialförvalt~zingen och barn- ocli utbildningsförvattningen. Båda
%rvattninganaa har önskenål oin att utredningen reinissbei~andlas.

Sammanfattning
Utredningen ~~edovisar ekoslomiska odl tekniska föF-utsättningar för tre
a(tccnativa up~~lägg för kostp~-oduktioi~ enligt följacide:

Alternativ i är det uppläbg Boin tillämpas idag oel~ som innefattar ett
centralt tillagningskök och. ett antal mottagningskök.

Altei7~ativ 2 iculebär att samtliga mottagningskök utom Strandskolans, bygbs
om oc:li drivs som tilll~zgningskiik. Detta alteF-nativ innebär en inei•kostnad p'~
totalt 940 232 kr per ~r jämfört jaed ~iul~get (altczl~ativ l ).

Alternativa är ett upplägg; lased två s.k. områdesskök. Det innebär att
Mölltorpskolaiis kök bY6bs otn till tilla~~~ingskök med uppgift att laga mat
till skolan, fritidsavdelningar oeh Kvarnbäckens förskola i Mölitoip.
Haganäsets kök blir med detta alternativ ett områdeskök för Karlsorgs
tätort som försörjer Cart Johanskolan, Strandskolan, Duvan, Myran,
Solglät~tai~, socialtjäusteiis boex~den, da~;verksamheter m.fl. med livsmedel
och tillagade miltider samt liar matservice till omsorgstagare inom
hemvården. Alternativ 3 iimebär en merkostnad på 364 545 kr per årjämfört
med nuläget (alter~lativt).

A(te~-~iativ 2 och 3 innebär ökade kostnader och atY de samordningsvinster
som ~jc~rdes, avseende bl.a. personalresurser och utrustning, vid
kökson~tä~ninben i början av 2000-talet delvis går ti~rtoracie.
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Ha~at3äsköket kommer i alla tre alternativen att behövas som ccntzalkök för
levera~~ser av måltider och livsmedel till äidreotnsorgei~, samt mindre ocla
tillfälliga en[3eter.

Kostutredning 2011

Alternativ 1 A{ternativ 2 Alternativ 3
Bef. kostnad Investerin +l-" investerin +l-*

Personalkostnader 6 732 000 k 656 000 kr 273 00~ kr
Omb nadskostnad 4 595 000 k 1 930 000 kr
Ka italkostnad/år 332 232 kr 139 545 kr
Trans orter 251 667 kr -48 Q00 k -48 000 kr

Totalkostnad/år 6 983 887 kr 940 232 kr 364 545 kr

'` Avvikelse frän alternativ 1 (nuläget)
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Alternativ 1 — Nuläge

Organisation, personal och utrustning

Kostenheten (koirununleduingsförvaltningei~) säljer kastservice soxn;
livsmedel, måltider, tillagning och seiverinb till kommunens övrig►
förvaltningar, tex skolluncher, fritids- och fö~skotemåltider, måltider till
boenden, omsor6stagare i hemmet, samt pensionärs- och personalmåltider i
restaurangverksamhet.

Tillagningskök och mottagningsenheter ikommunen:

Köken indelas i två ~~upper:
• 'I'illagiiin~;skök = TK, mec~ inriktning: tillagning; av mat fa•ån ~,n-~fnden
• Mottagningskök =MK, med viss del egen beredning, tilla~~ing ellea'

sluttillagning, med ii~riktni~lg: så mycket som möjli~~t filtagas nära
gästen

Haganäsets TK, är ett flexibelt produktio~lskök för vericsamlieter i och
utanför Karlsborg, Köket tillagar vanna och kylda måltiden-, sant föimcdlar
livsmedel till ca 20 mottagninbskök, vara` tre av motta~;c~i~agsköken
bema~}nas av kostenheten, 1 Z st. av socialitirvaltningcn och 7 st. av barn-
och utbildtiingsförvultningen.

Köket tiltagar ca 9d portioner (p) fi-ukost, 900 p luncl~/middag och 110 p
kvällsmat. Köket kan tillaga ca 2000 portioner per måltid. Köket är
kominunei~s leveransställe för livsmc;delsråvuror. Ytterligare ca 2U olika
e~~hetes~, som boenden, avdeLlijigar, förskolor, skolor i ko►ninu~~en beställer
livsmedel och viss del tillagade måltider via Haganäsköket.

I anslutning till köket finns en pensioclärs- Deli personalrestaut•ang, med ca
4U -7U gäster, öppen atla dagar Din året. Restaurangen tillhandahåller
frukost, lunch och eftermiddagskaffe, saint kvällsmat vid beställning.
Köket har matserviceverksamhet (tillagning av en-~oitionsmatlådor) till
oinsor~sta~are/pea~sio~iärer boende i heciimet. Köket tillakar 8d
inatseivicel~clor peg• lunch, ca 12 st kvällsmatslådor och t- 3 st frukostlådor
per dag.

Köket tiar verksamhet 365 dagar/år, det arbetar 11 kostpersonal (8,74 tj) i
köket. (KLF)

Carl Johanskolan, MK, serverar ca 215 luncher till skoleleverna vid Carl
Johanskolan, samt l0 -IS av kommunens personal äter lunch där.
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Köket har verks~ani~et 180 dagar/år, ocl~ det a~•betar 2 kostpersonal (1,5 tj} i
köket. {KLF}

Strandskolan, MK, serverar ca 1801unclier till skoleleverna vid
Strandskolan, sant frukost och inellanmåi till Strandskolans
fritidsavdelningar, under ]ov serveras även lunch vid ~nottagningsköket eller
vid fritidsavdelningarna på skolat3,

Köket har verksamhet ca 255 dagar/år, och det arbetar 2 kostpersonal (Y ,5
tj} i köket. {KLF)

Möliturpskoian, MK, serverar ca 1701uncher till skoleleverna vid
Mölltorps skola, vid lov serveras lunch till fritidsavdelningarna i skolans
matsal. LivsRnedelsråvara levereras ti[l ti•itidsavdelningarnas tukost ocit
mellaiimå! från Hagai~äskiiket.

Köket har verksamhet ca 235 dagar/år, och det arbetar 2 kostpersonal (l,0
tj} i köket.

Kv;~rnbäckens förskola, MK, 2 avd, ca 40 tillabade lunclunåltider,
tillbehör och livstnedelsr~varor till finkost ociz mellanmål.

Köket har verksamhet ca 235/25S Jabar/år, oct~ det at•betar 1 kost}~crsonal
(0,5 tj) i kökel. (BUN)

Koppa~•sjöns förskola, MK, 2 avd ca 40 tillagade luiacla~nåltider, tillbehör
och tivstnedelsråvaror till frukost och mellannål.

Köket har verksamhet ca 235/255 dagar/år, och det arbetar 1 kostpersonal
(U,S tj) i köket. (BUN}

Myrans förskola, MK, 3 avd ca 60 tilI~i~;t~c9e lu~iclunåltider, tillbehör och
livsmedelsråvaror• till frukost aeh mellanmål.

Köket har verksamhet ea 235 dagar/år, och det arbetar 2 kos#personal (0,75
tj}i köket. (BUN)

Tallkotteris förskola, MK, 4 avd ca 80 tiliagacle lui~cli~nåltider, tillbehär
och livsmedelsråvaror till frikost ocl~ mellanmål.

Köket har verksamhet ca 255 dagar/år, ocii det arbetar 1 kostpersonal
(1,0 tj) i köket. (BUN)

Solgl~intans förskola, MK, 1 avd ca 10 tillagade lt3nclunåltidex• ock
tillbehör•.

f

~,
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Köket har verksamhet ca 235 dalar/år. (BUN}

Haganäsets boenden, 7 st MK, ca 90 bocnc~c/dygnportione~•,
Ktippau, Stt•anden Uddc►2, Solhaga, Grönbacke, Blåklinten och Korttide« är
MK för tillagad fn~kost, middag och kvällsmat, samt beställer tillbehör och
livsmedelsråvara till ~nellamnål.

Avdelnin~sköke~~ har verksaanhet 365 dagar/år. (SOC)

Norrgårdens degrehabilitering, MK, ca 6 portioner, är mottagningskök
tör tillagad middag, samt beställer tillbehör och livsmedelsråvara till
mellanmål m.m.

Verksamhet pågår- ca 235/255 dagar/år. (SOC)

llagrehabilitering Hagaträffeia, cab - 10 gäster äter lunch i
peaisionärsrestauran~en, samt beställer livsmedelsråvara tilt mella~unål m.zn.

Verksamhet pågår ca 235/255 dagar/år. (SOC)

Boken, Arken och Broelit, tre MK, ca 4, 8, 4 portioner,
omsorgsverksamhet, heställer tillagade luncher, samt beställer tillbehör Dell
livsmedelsråvara til} inella~unål m.m. Arkens omsorgstagare äter också i
pensiortärsrestaur~n~;en vissa dagar.

Verksamhet påtår ca 255 dagar/år. (SUC)

Cnheter s~~m beställer livsmedel och diverse måltidsbestätiningar av
HaganäskSket:

• Cacl Johan skala~z; SSG, Lilla grupped, Hemkunskapen, Kabyssen
och Komvux

• FritidsavdeEi~ingar; Stranden och Fyren i K1rIsborb, Furan och
Frilletorp i Mölltorp

• Socialförvalt~iinge~is träffpunkten' för' pensionärer och
hemvårdspersonalens lunchrum i Kartsborg, Mölltoip c>ch Undenäs

• Socialförvaltningens enheter; Björkens dagcentral, Kominunrelzab,
Fritiden, Cafe I-Iaganäset,

• Övriga; GataJPark, VA-avd, Bibliotek och Moliden
• Avdelningar i kommunhuset beställer också livsmedel, kaffe-bröd-

smörgåsar och diverse måltidsbeställniizgar av tilfagnin~sköket.

Lokaler, transporter

Lokaler som inte är kominunä~da ingår inte under denna punkt.
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Haganäset har ett fungerande ti(la~iingskök zned bra utrymmen och
angöring. Visst korsande flöde finns i lokalerna. Ett nytt diskrum har inretts
som delvis löser problemet med korsande flöde. Mottagning av varor och
sophanteringen är löst. Fettayskiljare för storkäk finns.

Carl Johanskolan har varit ett tilta~ningskök men används i dag som
moEta~nin~sk~k. Utrymmen och flöden inom köket är bra för nuvarande
verksamhet. Varutransporter och sophantering sker delvis över skolgården
Deli bör åtgärdas. Ny fettayskiljare monterades under 201 I.

Strandskolan är byggt som mottagninbsEcök. Käk och diskutc~ymme är
renoverat under 20l 1 med ny utrustni~~g Dell ventilation. Fettayskiljare
saknas. Angöring till lastbrybga sker utanför skolområdet.

Mölltorpskalan har tidigare varit ti1laF;ningskök men används i dad som
ntottay~ingskök. Flöden inom lokalerfla är bra. Maskiner Dela utnistning är i
behov av underhåll. Ytskikt inom lokalen är slittia och behov av terenovering.
Fcttayskilj~re saknas. Angöring till lastbryggan sker delvis inom
skolområdet.

fallkottens förskola kommer att avvecklas ocl~ ersättas ined en ny
förskola. Den slya f`örskolais kominer att vari förberedd snm tillagningslctik.

Myrans förskola är ett Fnc~ttabningskök. Underhållsbehov finas på både
lokalerna och fast utrustning. Ai~görii~g sker utanför skolomz•ådet.
FetTayskiljare saknas.

Kvarnbäckens förskola äc ett motta~;nin~skök. LJnderhållsbellov finns på
både lokalenia och fast utrustning. Angöring sker delvis utanför
skolområdet. Fettayskiljare saknas.

Gamla skoiar~ i Mölltorp ~~ir planerad att byggas om under 2012. 1 dag fi~ai~s
infet kaik töi• tiflag~iiiig av mat.

I~'rilletorps fritids ska avvecklas under 2012. Verksamheten tIyttas tilt
Gamla skolan i Möiltoip.

Transporter av färdig mat och livsmcdels►•åvaeorsker idag med
kommunanställd perso~3a1. Leverans sker ti•ån Haganäset till alla
n3ottagninbskök och övriga beställande enl~ete~•. Kostnaderna a{~pbår i dag
till 215 t?00 kr/år. (Bilada 7)
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Alternativ 2 -- Tillskapning av fler tillagningskök

Organisation, personal och utrustning

Haganäsets kök, tillagar vanna och kylda måltider, samt förmedlar
livsmedel för socialtjänstens behov, samt till Strandskolan, Solgläntan och
tillfäliiga enheter.

Köket har verksatnitet ca 365 dalar/år.

Strandskolants kök är mc>ttagninbsktik och serverar ca 210 funcl~er till
skoleleverna, samt frukost och mellanmål till fi~itidsavdelninganla, l25
platser, under lov servers lunch vid mottagningsköket ekler
fritidsavdeli~ingaina. Köket är nyrenoverat hösten 2U t 1 och avsett att
fungera soin ~notta~;ni~~bsk<ik.
Köket Ilar verksamhet ca 255 dagar/år.

Carl Johanskolans kök, tillagar ca 3001uncher till skoleleverna vid Carl
Johan skokan. Köket har verksamhet (80 degar/år.

Mölltorpskolans kiik tillagar ca 200 tillagade lunclunåltidcr för eleverna
vid sko3an. Uf~dcr lov serveras Punch till fritidsavdel~~inbaina.
Köket liar verksamhet ca 235 — 255 dagar/år.
Frilietorp och Fuc•an har kök för enklare frukost och mellaiunå! i gamla
skolan.

Kvarnbäckens förskola, kök, planerad utbyggnad med en avdelning, enen
resursmässigt ska köket kurnia försörja Lyra avdelningar, vilket innebär ca
80 snåltider, tillbehör och livsmedelsråvaror, till frukost, lunch och
mellanmål. Nuvarande kök bedöms inte att vara kvar, i samband med
utbyggnaden.
Kiiket har verksamhet ca 235 - 255 dagar/år.

Myrans förskola, kök, 3 avd, ca 60 - 80 tillagade iunchmåltider, tillbehör
ocli livsmedelsråvaror till frukost och inellaninål.
Köket har verksamhet ca 235 - 255 dalar/år.

Duvans förskola, kök, 4 avd, ca 80 -100 tillagade lunchmåltider, tillbehör
ocl~ tivsmeåelsråvarox- till frukost och mellansnål.
Köket har verksamhet ea 235 - 255 dagar/år.

Solgläntans ftirskola, fortsatt mottag~iingskök för ca I2 tillagade
limcl~måltider och ti1lE~ehör.
Köstek har verEcsainl~et ea 235 dagar/år.
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Ett ökat antal tzlla~ningskök innehär ökad personalbemanning, saa~~t att
kockkompetens bei~övs på de ei~l~eter soin ska tillaga måltidc:~• från givnden.
Ett minskat portioiisuncierlag vid köket i Haganäset icuiebär, att
personalresurseizla minskar där, dock inte i samma utsträckning som
behovet av kockar likar på tillagningsköken.

Avrop av råvaror och leveranser av råvaror bör ske i respektive
ti11a~1iiigskök. Det ka~1 vara eta risk att mindre tillagningskök får problem
ined varuförsörjning, p.g.a. kF•av på minimileveranser.

Kommunen bör ha en samordnad köksorganisation, fcir planering av
livsmecielsf<irsörjning/upphandling och matsedlar, samt fns- att tillgodose
la~Ecrav inom kostområdet, t.ex. årlig hygienutbildning, näiings►•ikti~;a
inåltides~, riktade arbetsmiljökartläggningar m.m. se kostprobrammet;
lagstiftning.

Sammanställning eiali~ bilaga 1

Lokaler, transporter

Lokaler som inte är kommunägda inår inte under de~~na punkt.

Haga~~äset behöver ingen ombyggnad i dagsläget.

Carl Johanskolan skulle kunna byggas om som TK med ganska enkla
åtgärder. Dietavdelninb, n er kyI c>cl~ frysutrymme och grovdisk satcnas.
t den planerade ombyggnadc~t av skolan där Kabyssen rivs, skulle
a~~gö~•i~igen till lastbryggan ocl~ sopliaiite~•ingen kwii~a !lisas på ett bättre sätt.
(Förslag enligt biaga 2)

Strandskola~~ är mycket kostsamt att bygga om som TK. En tilli~ybgnad
krävs ocl~ har därför inte studerats vidare.

Mölltorpskolan har stora mi~jligheter att eter bli ett TK. Omflyttning av
utrustni~ab och delvis ny uti-ustuifib krävs. Diskinlämninb direkt från
matsalen uta~~ att korsande flöden med färdig anat uppstår. Ny avdelning för
dietmat. Centralkyla då kyl och frysskåp är i behov av renovering. {Förslag
enligt bilaga 3)

Myrans förskola har begränsningar i ytan för att bli ett TK. Att atZVända
ytor Elån övrig verksamhet är möjlig enen kräver då tillbyggnad av t.ex
forrådsut~~yn~men. Mycket ny utrustning Dell stora ån~epp i konstivktioner
kr~ivs, Fettavskiljning måste installeras. (Förslag enlift bilaga 4}
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Kvarnbäckens fyrskola kan i samband med den planerade oinby~naden
2012 bli ett TK. Stözx•e ytc~~• krävs och ingrepp e konstruktionen för att
mäjli~göra fettavskiljning, kokgrytor och kyl/frysiv~n. (FörslAg enligt bilaga
S)

Gamla skofan i Molltorp tir olämpligt ur teknisk sydpunkt att Mira soin
TK. 'rvå våningar ocli begränsningar av ytan gör att ytterligare studier enfe
har ~jo~~ts. En kostEladsberäk~iin~ visar på cn investering på 810 000 kr.
Ytorna tör kök gör att övrig verksamhet få be~,näi~sade ytor. Utformning av
lokalerna får ske vid projekteringen av ombyggnaden,

Trai~sporterua kon~mec a!t förändras. Varor till TK kominer att ske direkt till
varje kök. Tveksamt o»~ sn3å mängder varar är intressant för leverantörerna
att leverera till varje enhet, Dyrare råvaror kan förväntas. MöjliF;(~eter finns
dock att utveckla nya leveranssystem. Behovet av ko~r~munala tra~aspo~ter
minskas något. Matt~•aitsportenia kombi~ieras i dag med andra traxtsporter
inom kofrunu~xez~. I~iternpost och övriga interna transporter fåx• fösas nÅ annat
sätt.
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Alternativ 3 - Områdeskök

Organisation, personal och utrustning

Mölttorpskolans kök blir områdeskök för Möllto~•}~. Försöi jer i första land
skola, fritidsavdelningar och Kvarnbäckens %irskoia, ca 300
lunchportioner/dad.

Vid Iov serveras lunch till fritidsavdelningarna vid skolan. Köket serverar
frukost och mellanmål ti13 fritidsavdelningarna (liknande or,~anisatic~nen
som vid Strandskalans fritidsavdelningar} i skolans ix~atsal.

Att planera I~cmvårdens matservice vid Ici>ket är tveksamt i nuläget, då
matsec-viceportionerna äz• #å i Mölltorpsområdet, samt det kan vara svårt att
tillhandahålla det utbud av rätter, (alternativrätter, Helgrätter, kylda måltider,
kvällsmåltider) som krävs.
Köket har verksamhet ca 235 — 255 dagar/år.

Haganäsets lcök blir ett flexibelt oim~ådesktik för Karlsboi~gs kätort,
Socialtjänstens behov, samt för mindre och tillfälliba enheter och aktiviteter,

Det innebär att Haba~tiäsets kök försörjer Carl Johanskolaai, Strandskolan,
Duvan, Myran, Borgläntan, Socialtjänstens bocndcn, da~~exksamheter inin
naed livsinede! ocii tillagade måltider, samt liar matserviceverksamhet
(tilia~nin~ av en-portionsmatlådor) till omsorgstagare/pensionärer boende i
hemmet, %r lunch, kväll och frukost.

T a~~slutning till köket Errors pensionärs- och personalrestaurang, öppen alla
dagar our året. Restaz~~•azabei~ tillhandahåller frukost, lu~~cli ocl~
eftermiddagskaffe, samt kvällsmat vid beställning.

Köket har verksainl~et 365 dalar/år-

Kommunen får två huvudleveransställen för råvaror, Mölltorps områdeskök
och Haganäsets om;~åc~esk<ik, vilket är ekonomiskt #`ördelaktigt. Det öppnar
för fler möjligheter att sluta avtal med små leverantörer, vid uppdelade
livsmedelsupphandlingar.

Frågan om Carl Johanskolan som områdeskök, avsett att leverera Fnåltider
till Strandskolan, Myran och Uuvan, bör tas ställning till vid urnbyggnation
av Carl Johanskolan. Köket har stängt 75 lovdagar på året. Haganäsets kök
är inte bemannat fcir extra portinner under lov. Det är i nu3äget mest
fördelaktigt att Haganäsets kök levererar måltider och livsmedel under hela
året.
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Btt ökat antal tilla~i~ii~gskök i~}nebä~• ökad perso~~albemanning, samt att
kockkompetciis bcliövs p~ de ez~l~eter som sEca tillaga måltider frun gi~.inåen.

Koincnunen bör ha en samordnad köksorganisation, för• planerinb av
livsinedelsförsörjni~lg/uppltanclling och matsedlar, samt fär att tillgodose
lagkrav inotta kostområdet, cex. ärlig hygienutbildnix~~, näringsriktiga
(nåltider, riktttde arbetsntiljökarCläg~iingar ~n.m. se kostprogra~~imet.

Samina~xställi~ing enligt bilaga 1

Lokaler, transporter

4mr~deskök "MÖlltorp" kunde bli Mölltar~~skolan med komplettering
tiå~i Haga«äset under helger. I området in.gåz• Mölltorpskolan, Kvarnb~icken
och Gamla skolan. Kvarnblicken och Gamla skolan skulle då vara sown idag.
Fi•illctorp aweckias under 2011.

Områdeskök norr "Haganäset".Tområdet ingår Haganäset ich Duvan
(nya fCirsk~lau). Duvan kan då byas som mottagningskök i sAmba~lci med
itybyggu~tionen.

Områdeskök söder "Carl Joha~~sko(an", Ingående objekt Caul
Jolianskolan, Stra~~dskolan ocli Myran. Strandskolan och My~•an skulle då
vara soon i dag. Haganäset skulle; finnas under helger och lov i~äi- förskola
och fritias inse ä~• stängda. I~~na~~ ombyggnad av Carl JohanskoEans
runbyggnad skuIlc Haganäset fiu~gera även i söder.
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 24 Återbetalning av avgifter

Dnr B 2010-409 / Dnr B 2010-410

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avgiften för två strandskyddsdispenser
samt två förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Sätra 5:1 ska betalas tillbaka till sökanden.

Inbetalad avgift för respektive beslut är 4 560 kronor, vilket innebär att totalt
18 240 kronor ska betalas tillbaka.

Skälet är att sökanden inte kunnat utnyttjade båda besluten. Länsstyrelsen
upphävde 2011-07-14 de två strandskyddsdispenserna med motiveringen att
särskilda skäl för dispens saknades. En indirekt följd av länsstyrelsens beslut
blev därigenom att det positiva förhandsbeskedet inte heller kunde utnyttjas.

Bygg- och miljönämnden tar samtidigt ett principbeslut att återbetalning ska
ske om motsvarande situationer uppstår innan nästa revidering av taxan för
bygglov äger rum.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden beslutade 2011-01-27 att ge strandskyddsdispens för
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sätra 5:1. Samtidigt lämnades
positivt förhandsbesked för samma åtgärd.

Dessa båda beslut skulle sedan ligga till grund för en planerad avstyckning
från Sätra 5:1 genom att två tomter för bostadsändamål skulle bildas.

Länsstyrelsen som är kommunens tillsynsmyndighet för strandskydd granskar
alla kommunala beslut om strandskyddsdispenser och kan överpröva dessa.
Länsstyrelsen måste inom tre veckor från det att de registrerat ärendet meddela
om de avser göra en sådan överprövning.

Länsstyrelsen valde i detta fall att göra en sådan överprövning och upphävde
2011-07-14 kommunens beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ansåg
att det särskilda skäl som utgjorde grunden för beslutet inte var korrekt.
Angivet särskilt skäl var att åtgärderna sker inom ett område som genom en
väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Enligt länsstyrelsens
bedömning är aktuell väg inte tillräckligt trafikerad och tillräckligt stor/bred
för att utgöra en avgränsning till strandlinjen.

Länsstyrelsens beslut överklagades inte av sökanden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

r ~ ,~
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

Beslutet medförde indirekt att inte heller bygg- och miljönämndens beslut att
lämna positivt förhandsbeskeden för åtgärden kunde utnyttjas.

I mitten av december kontaktade fastighetsägaren/sökanden anhörig hygg- och
miljöförvaltningen per telefon och frågade om det inte borde vara rimligt att
den avgift de hade betalat för besluten skulle betalas tillbaka.

En granskning av gällande taxa gjordes. I den finns en anvisning med följande
lydelse: Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs.
Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovsavgift. Det står dock ingenting om
att uttagen avgift ska betalas tillbaka om ett positivt beslut upphävs.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Trots att det inte finns någonting i gällande taxa som säger att kommunen ska
betala tillbaka avgifter i just detta fall, är förvaltningens bedömning att det
orimligt att sökanden ska bekosta två beslut som visserligen varit positiva men
som ändå inte kommit sökanden till godo.

Förvaltningen föreslår därför att avgiften ska betalas tillbaka.

Förvaltningen föreslår också att denna tillämpning för återbetalning ska gälla
även för positiva beslut som upphävs i högre instans fram till dess att nästa
översyn och revidering av taxan för bygglov äger rum.

Protokollsutdrag till:
Monica Johansson
Sätra Vikensberg
546 94 UNDENÄS

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 25 Detaljplan Östra kanalholmen — ändring

Dnr B 2012-66

Beslut
Bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att genomföra en ändring av
detaljplanen för Östra kanalholmen trots att genomförandetiden inte har gått
ut.

Ändringen innebår att byggrätten tas bort för ett 2,0 meter högt bullerplank
längs riksväg 49. Berörda fastigheter är Bommen 1, Bommen 2, Masten 1,
Masten 2 och Masten 3.

Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för uppsättning av ett 1,9 meter högt bullerplank på
fastigheten Masten 3 kom under 2011 in till bygg- och miljönämnden.

För området gäller en detaljplan som vann laga kraft 2011-03-03. Enligt
detaljplanen finns en byggrätt för ett 2,0 meter högt bullerplank i
fastighetsgränsen längs Storgatan. Denna byggrätt gäller för samtliga
fastigheter längs riksväg 49 i kvarteren Masten och Bommen.

Förslaget på ett 1,9 meter högt bullerplank gick ut på remiss till berörda
grannar och myndigheter. Under remisstiden kom flera synpunkter in. Ägarna
av Bommen 1, Bommen 2, Masten 1 och Masten 2 motsatte sig i en
gemensam skrivelse det föreslagna planket.

Bygg- och miljöförvaltningen kommunicerade vid två olika tillfällen ett
förslag till avslag på ansökan. Sökanden meddelade per telefon 2012-01-13 att
han ville ta tillbaka sin ansökan. Efter överenskommelse lades ansökan istället
vilande i vantan på att sökanden funderar över om han vill revidera sitt förslag
och istället söka bygglov för en bullerdämpande åtgärd i anslutning till
huvudbyggnaden.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Enligt 2 kap 6 §plan- och bygglagen första stycket punkt 1 ska byggnadsverk
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:

• stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan

Justerandes 'gn Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

Enligt 2 kap 6 §andra stycket ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Andringar
och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas.

Byggrätten för ett 2,0 meter högt bullerplank har skapats i omedelbar
anslutning till Kanalhotellet i Karlsborg, en kulturhistoriskt mycket värdefull
byggnad som i den nya detaljplanen har försetts både med rivningsförbud och
med skyddsbestämmelser.

De fem fastigheterna ovan ingår i den närmaste bebyggelsemiljön ianslutning
till Göta kanal och ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Syftet med
dessa nationella intressen är att de ska hävdasiden kommunala fysiska
planeringen och i andra beslut om markanvändning. Områdena ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden som är av riksintresse.

Ett av syftena med detaljplanen var —med utgångspunkt från områdets äldre
karaktär — att i viss mån bevara områdets struktur och exteriör. Därför bedöms
ett 2,0 meter högt bullerplank strida mot ett av detaljplanens syften.

Ett plank skulle också påverka de fria siktlinjerna i miljön runt kanalen och
skapa en barriär mellan de allmäntillgängliga stråken och de privata.

Enligt 2 kap 1 §plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen vid prövningen av frågor. I den aktuella kulturhistoriska
miljön —med Kanalhotellet som en viktig del — bedöms de allmänna intressena
vara mycket höga.

Mot bakgrund av detta föreslår bygg- och miljöförvaltningen att en ändring av
detaljplanen för Östra Kanalholmen genomförs så att byggrätten tas bort för
ett 2,0 meter högt bullerplank på fastigheterna Bommen 1, Bommen 2,
Masten 1, Masten 2 och Masten 3.

Justerandes ign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 26 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 med flera

Dnr P 2009-0027

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ändra detaljplanen i enlighet med
förslaget i samrådsredogörelsen och att ställa ut planen för granskning.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har utarbetats av BOANN AB och bygg- och miljöförvaltningen
och skickats ut på samrådsremiss. Tid för synpunkter har givits fram till
2012-03-01. Ett samrådsmöte har hållits den 22 februari 2012 där berörda
mark- och husägare var inbjudna. Bygg- och miljöförvaltningen har skrivit en
samrådsredogörelse. Idenna redovisas både inkomna yttranden och
förvaltningens förslag till ändringar.

Bilagor
Samrådsredogörelse Bilaga 22

Justerandes sin Utdragsbestyrkande





Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 28 Detaljplan för Kv Kräftan samt Svanvik 3:129

Dnr P 2010-0005

Beslut
Detaljplanen antas.

Ärendebeskrivning

Sida 45

Detaljplanen har utarbetats av och bygg- och miljöförvaltningen och hanterats
med enkelt planförfarande. Tid för synpunkter har givits fram ti112012-02-15.
Bygg- och miljöförvaltningen har skrivit ett särskilt utlåtande.

Bilagor
Utlåtande

r

Utdragsbestyrkande

Bilaga 24
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 29 Namn på kvarter och gator i Norra Skogens industriområde

Dnr B 2012-67

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att kvarteren ska heta Kv Grindstugan,
Kv Mästaren, Kv Hammaren, Kv Rubanken, Kv Fogsvansen och Kv Lodet
samt att gatorna ska ha namnet Verktygsvägen samt Vassvägen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram förslag till namn på sex nya
kvartersnamn samt två nya gatunamn. Förslaget har skickats till kultur- och
fritidschefen. Kultur- och fritidschefen har framfört att hon tycker att kvarters-
och gatunamnen ansluter väl till verksamheten i området.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 32 Olovlig tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten

Dnr B 2011-483

Beslut
Byggsanktionsavgift på 8 432 kronor tas ut av ägarna till fastigheten

 och

Avgiften motsvaras av den före detta byggnadsavgiften enligt gamla plan- och
bygglagen. Detta innebär fyra gånger bygglovsavgiften.

Denna byggsanktionsavgift ska tas ut för:
• En olovlig tillbyggnad av ett bygglovspliktigt inglasat uterum

Stöd för detta beslut finns i 11 kapitlet, plan- och bygglagen (PBL) samt i de
övergångsbestämmelser som säger att för sådana överträdelser som har ägt
rum före 2 maj 2011 ska äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i sak.
Den nya lagen ska dock tillämpas om den ger lindrigare påföljd.

Ärendebeskrivning
På fastigheten  precis intill Vättern har en tillbyggnad gjorts
utan bygglov. Denna tillbyggnad har konstaterats i samband med en
rutinmässig 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. Enligt fastighetsägaren är
uterummet 16 kvm. Enligt den inmätning som har gjorts är arean cirka
22 kvm. Tillbyggnaden förbinder huvudbyggnaden med garaget. Den finns
inte redovisad på bygglovsritningarna från beslutet DA 46-2010.

För området gäller områdesbestämmelser 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.

Tre yttranden har kommit in —ett från  ZO11-11-16 och två från
både  och  2011-11-17 respektive 2012-01-10
(se bilaga).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

Sida 52

Enligt dem har den aktuella inglasningen godkants 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 tillsammans med  Han
fick då muntligt information om hur den fortsatta handläggningen kommer att
gå till.

Förslaget till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna som har gavs
fram ti112012-01-16 att komma in med eventuella synpunkter.

Fastighetsägarna kom in med ett yttrande 2012-01-10 (se bilaga).

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde 2012-01-26.
Nämnden beslutade om återremiss av ärendet för kompletteringar. Några
kompletteringar har inte kommit in från fastighetsägarna. Däremot har en
ansökan om bygglov för ett nytt inglasat uterum —med ett annat utförande än
det befintliga — lämnats in till bygg- och miljönämnden 2012-02-08. Denna
ansökan om bygglov prövas för sig och utgör inte någon rättelse av den
olovliga åtgärden.

Såväl i nya som gamla PBL står att en byggsanktionsavgift ska tas ut om inte
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Någon rättelse,
vilket i detta. fall innebår att uterummet rivs, hade inte skett 2012-01-26.

Vid en tillsyn på fastigheten 2012-03-07 kunde konstateras att delar av det
inglasade uterummet hade rivits, men att mer än en tredjedel av uterummet
fanns kvar.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Byggsanktionsavgift ska tas ut av ägarna till fastigheten

 och  eftersom det är klarlagt att det inglasade
uterummet var bygglovspliktigt men saknade bygglov.

Stöd för denna bedömning finns i 11 kapitlet, plan- och bygglagen (PBL) samt
i de övergångsbestämmelser som säger att för sådana överträdelser som har
ägt rum före 2011-OS-02 ska äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i
sak. Den nya lagen ska dock tillämpas om den ger lindrigare påföljd.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

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.

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 54 § PBL tas ut om inte rättelse
sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Någon rättelse hade inte skett
2012-01-26. Därför gör förvaltningen bedömningen att byggsanktionsavgift
ska tas ut.

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, förvaltningens kommuniceringsbrev Bilaga 27
samt fastighetsägarnas yttranden

Protokollsutdrag med delgivning och besvärshänvisning till:

 sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 33 Påbörjande av rivning av uthus utan rivningslov och
startbesked inom fastigheten Strömmen 1

Dnr B 2011-537

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att av ägaren till fastigheten Strömmen 1,
Karlsborgs kommun med organisationsnummer 212000-1629, ta ut en
byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgiften ska vara dels 5 500 kr dels 22 000 kr —det vill säga
totalt 27 500 kr. Avgiftens storlek motsvaras av 0,125 prisbasbelopp
respektive 0,5 prisbasbelopp.

Denna byggsanktionsavgift ska tas ut för:
• Rivning av en del av en komplementbyggnad utan rivningslov
• Påbörjande av en åtgärd utan startbesked

Detta med stöd av 11 kapitlet, plan- och bygglagen (PBL) samt 9 kapitlet 1 §,
15 §och 20 §punkt 1, plan- och byggförordningen (PBF).

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
en del av det uthus som fyra dagar tidigare hade beviljats rivningslov redan
hade rivits. Uthuset står på fastigheten Strömmen 1 som ägs av Karlsborgs
kommun. Utifrån uppgifter som har kommit fram genomfördes rivningen
2011-11-13, alltså när rivningslov fortfarande saknades.

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 får 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.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

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

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 bruttoarean minus 15 kvm.

• Att påbörja en åtgärd utan startbesked på enbyggnad med en
bruttoarea på högst 150 kvm innebär att en sanktionsavgift på 0,5
prisbasbelopp ska tas ut (PBF 9 kapitlet 20 §punkt 1).

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har satt en fördel av överträdelsen.

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.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Byggsanktionsavgift ska tas ut av ägaren till fastigheten Strömmen 1,
Karlsborgs kommun. Fastigheten har varit i kommunens ägo sedan 1963.

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 gör bedömningen att inga av de beskrivna
omständigheterna i 11 kapitlet 54-56 §§ PBL är uppfyllda.

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

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

Bilagor
Fotografier samt fastighetsägarens yttrande Bilaga 28

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Karisborgs kommun 
Datum 1~2'

"~ ~~~ '!"'~ Kommunledningsförvaltningen 2012-01-03

Namn Anders Pettersson
Titel Fastighetschef
Avdelning Fastighetsavdelningen
Direktnr tfn 0505-17252

Kommunicering - byggsanktionsavgift för påbörjande av rivning utan
rivningslov och startbesked

Dnr. B 2011-000537

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 Sonessons 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.

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

www.karlsborg.se • karlsborg.kommun@karlsborg.se
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Karisborgs kommun jatum 2(2)
2012-01-03

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

/ nders Pettersson
Fastighetschef
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 34 Meddelanden och delegationsbeslut

Inkommande
Dom från Förvaltningsrätten iJönköping angående tilläggsavgift enligt plan-
och bygglagen för fastigheten . Dnr I 2009-8.

Utgående
Intyg för humanitära hjälpsändningar utfärdade till Pingstförsamlingen i
Karlsborg. Dnr M 2012-41, M 2012-42.

Delegationsbeslut registrerade i Byggli 2012-01-18- 2012-02-28 redovisas
i bilaga 29.

Delegationsbeslut registrerade i ECOS 2012-01-18- 2012-02-28 redovisas
i bilaga 30.

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

BMN § 35 Information

Beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen informerar om:

Uppsägning av lokaler vid en eventuell övergångtill Miljösamverkan Östra
Skaraborg (MOSS
En verksamhetsövergång till MÖS den 1 januari 2013 medför att bygg- och
miljönämnden måste säga upp kontorsrum och andra lokaler senast den
31 mars 2012.

Bostadsanpassning — verksamheten flyttas över till annan förvaltning
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bostads-
anpassningen ska flyttas över till kommunstyrelsens fastighetsenhet från
halvårsskiftet 2012.

Prioritering av detaljplaner
Kartingenjör Anita Spetz kommer att ta fram ett förslag i samråd med bygg-
och miljönämndens arbetsutskott.

Detaljplaneändring Åvikstrand
Arbetet med en detaljplaneändring kommer att starta under våren 2012.
Arbetet kommer att utföras av arkitekt Magnus Ahren i samarbete med bygg-
och miljöförvaltningen.

Detaljplaneändrin~ kv Småstugan
Arbetet med en detaljplaneändring kommer att starta under våren 2012.
Arbetet kommer att utföras av arkitekt Magnus Ahren i samarbete med bygg-
och miljöförvaltningen.

Förlängning av brygga i Forsvik inom fastigheten Kanaljorden 1:1
En ca 30 meter lång brygga förlängs till ca 90 meter av AB Göta kanalbolag.
Bryggan är en väntbrygga för båtar som ska slussas ner till Bottensjön och
vidare i kanalen. Bryggan ligger inom planlagt område där strandskyddet är
upphävt. Åtgärden är inte bygglovspliktig. Enligt uppgift från länsstyrelsen
krävs ingen anmälan om vattenverksamhet, eftersom AB Göta kanalbolag har
bedömt att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av åtgärden.

Uppföljningsbesök Arbetsmiljöverket
Uppföljning kommer att ske den 11 april 2012.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-03-08

Bokslut 2011
Kort presentation av nämndens resultat (+ 146 tkr).

Bygg- och miljönämndens ordförande informerar om:

Vätternvårdsförbundets styrelsemöte 6 mars 2012
Kort information från styrelsemötet.

Småbåtshamn Äspenäset
Information om att bygglov för småbåtshamnen har lämnats in samt kort
information från den huvudförhandling som mark- och miljödomstolen höll i
kommunhuset den 9 februari 2012.

Justerande ~gn Utdragsbestyrkande




