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Dnr 2018/001231

Risinge 5:3, 3:2, 4:4 - Ansökan om förhandsbesked.
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus .................................... 34
§ 37

Dnr 2018/000807

Nedra Ålebäck 4:10 - Olovlig byggnation .......................................................... 39
§ 38

Dnr 2018/000881

Nedra Ålebäck 4:10 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad fritidshus .................... 41
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§ 19

Val av justerare
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Mattias Nilsson (S) utses att justera dagens protokoll måndagen den
11 mars 2019.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse
godkänns som dagordning med ändring enligt följande.


Ärende 6, Uppföljning medborgarförslag och motioner, utgår.

_____
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§ 21

Meddelande och information
Sammanfattning av ärendet
Meddelande

Rapport enligt sammanställning daterad den 19 februari 2019.
Information

Nästa möte är den 21 mars 2019.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av delegeringsbeslut 1 januari-18 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

2019-02-28

§ 23

Verksamhetsinformation
Sammanfattning av ärendet
Marie-Christine Svensson informerar om

Deltagande i regionens arbete med strukturbilder.
Forskningsprojekt (Blekinge tekniska högskola) om bostadsförsörjning för
utsatta grupper och intra-kommunala samverkansformer.
Datum för gemensam utbildning med Borgholms kommun ändras. Nytt
datum meddelas senare.
Projekt på gång, samt olika förfrågningar.
Beviljats pengar till kulturmiljöinventering. Upphandling av konsult.
Statistik under året; inkomna ärenden bygg: 82, inkomna ärenden BAP: 7,
total ärendemängd under handläggning på bygg: 441.
Personalbemanningen på plan och bygg. Ny bygglovshandläggare börjat.
Nya datorer och nytt faktureringssystem.
Medverkat vid intervjuer till ny gatu- och servicechef.
Tagit fram handlingsplaner för servicepolicyn.
Staffan Åsén informerar om

Statistik under året för miljö; inkomna ärenden: 75 (2018:106), total
ärendemängd: 211.
Personalbemanningen på miljö. Pensionsavgång i maj.
Avtal tecknats med skyddsjägare.
Vindkraftärende, havsbaserad.
Agenda 2030.
Glokala Sverige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Information och utbildning avseende verksamheternas
olika ämnesområden - Handläggning enligt alkoholoch tobakslagstiftning
Sammanfattning av ärendet
Information och utbildning avseende verksamheternas olika ämnesområden
inom samhällsbyggnad.
Jonas Jansson, alkoholhandläggare, informerar om alkohol- och
tobakslagsstiftning, samt om bakgrund och syfte till lagen, om ärendegången
i ett tillståndsärende och några exempel på tillsyn.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

2019-02-28

Dnr 13-2019-00005

Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället
Brorestaurangen Möllstorps Camping
Sammanfattning av ärendet
X, beviljades den 11 juni 2014, ett stadigvarande serveringstillstånd för
servering av alkoholdrycker på serveringsstället Brorestaurangen, belägen på
Möllstorps Camping, Turistvägen 14, 386 33 Färjestaden. Serveringsstället
har restaurangnummer 0840382422. Serveringens omfattning har varit
årligen under perioden 1 maj till och med den 31 augusti.
Serveringstillståndet gäller för normal serveringstid mellan 11.00 – 01.00
och har omfattat samtliga dryckeskategorier.
Kommunen har nu erfarit att en annan arrendator har tecknat avtal för att
bedriva serveringsverksamhet på Brorestaurangen under säsongen 2019 och
efter kontakt med Valon Limoni även fått beskedet att denna avser att söka
ett nytt serveringstillstånd för verksamhet på ett annat serveringsställe i
kommunen.
Enligt alkohollagen AL (2010:1622), 9 kap. 18 § 1:a punkten, ska en
kommun återkalla ett serveringstillstånd om detta inte längre utnyttjas och
det är inte heller möjligt att inneha - eller beviljas – ett serveringstillstånd,
om inte en serveringslokal disponeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Serveringstillståndet 14/326-705, utfärdat för enskilda firman X, X och
gällande för verksamhet på serveringsstället Brorestaurangen på
Möllstorps Camping, Turistvägen 14, 386 33 Färjestaden, återkallas med
stöd av 9 kap. 18 § 1:a punkten AL.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
X
Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar
Alkoholhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

2019-02-28

Dnr 13-2019-00002

Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället
Alvargården
Sammanfattning av ärendet
X, med enskilda firman X beviljades den 5 mars 2015, ett stadigvarande
serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker på serveringsstället
Alvargården, Kastlösa Alvargata 1, 386 61 Mörbylånga. Serveringsstället
har restaurangnummer 08409070. Serveringen omfattning har varit årligen
mellan april till och med oktober månad under normal serveringstid mellan
klockan 11.00 – 01.00. Tillståndsbeslutet fattades av det dåvarande sociala
utskottet.
X har meddelat kommunen att Alvargården kommer att arrenderas ut under
säsongen 2019. Enligt alkohollagen AL (2010:1622), 9 kap. 18 § 1:a
punkten, ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om detta inte längre
utnyttjas i verksamheten och det är heller inte möjligt att inneha – eller
beviljas – ett serveringstillstånd om inte en serveringslokal disponeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Serveringstillståndet AlkT 2015-1, utfärdat för enskilda näringsidkaren X
och gällande för serveringsstället Alvargården i Kastlösa, återkallas med
stöd av 9 kap. 18 § 1:a punkten AL.
_____
Expedieras till:
X
Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar
Alkoholhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

2019-02-28

Dnr 13-2019-00004

Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället
Stenhusa krog
Sammanfattning av ärendet
X, beviljades den 5 april 2018, ett stadigvarande serveringstillstånd för
servering av alkoholdrycker på serveringsstället Stenhusa Krog, Lilla
Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga. Serveringsstället har restaurangnummer
0840493021. Serveringens omfattning har varit året runt under normal
serveringstid mellan 11.00 – 01.00. Serveringstillståndet har omfattat
samtliga dryckeskategorier.
X har den 5 februari 2019, meddelat kommunen att han inte längre tänker
bedriva någon verksamhet på Stenhusa Krog, utan har för avsikt att
arrendera ett annat serveringsställe i kommunen för sommarsäsongen 2019.
Enligt alkohollagen AL (2010:1622), 9 kap. 18 § 1:a punkten, ska en
kommun återkalla ett serveringstillstånd om detta inte längre utnyttjas i
verksamheten och det är heller inte möjligt att inneha – eller beviljas – ett
serveringstillstånd om inte en serveringslokal disponeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Serveringstillståndet 13-2018-00004, utfärdat för enskilda firman X och
gällande för verksamhet på serveringsstället Stenhusa Krog, Lilla
Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga, återkallas med stöd av 9 kap. 18 §
1:a punkten AL.
_____
Ajournering
Klockan 10.05-10.13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
X
Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar
Alkoholhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

2019-02-28

Dnr 2019/000228

Verksamhetsplan 2019 med internbudget,
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Nämndens verksamheter har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med
internbudget för 2019. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som
beslutades i fullmäktige i november i ”Verksamhetsplan med budget 2019
och ekonomisk flerårsplan för 2020-2021”.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2019 med internbudget, Samhällsbyggnadsnämnden
daterad den 28 februari 2019.
Bilaga med nämndmål, indikatorer och aktiviteter.
Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Verksamhetsplan 2019 med internbudget godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan 2019 med
internbudget
Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-28

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2019 med internbudget
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens ordförande: Per-Olof Johansson (S)

Nämndens verksamhet
Det övergripande mätbara målet för kommunen är att antalet invånare ska öka till
16000 till år 2025. Antalet inkommande ärenden på miljö-, plan- och byggsidan
bedöms som fortsatt högt under den närmaste tiden.
Samhällbyggnadsnämnden är en prövning- och tillsynsmyndighet. Nämnden
fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och
hälsoskyddsområdet. Nämnden fullgör vidare de övriga uppgifter som enligt lag
eller annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar
nämnden frågor som regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen samt lagen om
bostadsanpassning.
Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som
inbegrips i nämndens ansvarsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag
behövs med det övriga samhället och dess organisationer samt samarbeta med
myndigheter, organisationer och enskilda, vars verksamhet och intressen berör
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Vidare skall nämnden lämna stöd, råd
och upplysningar i frågor som rör Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden ska föra dialog och samverka med övriga nämnder
om initiativ, genomförande och ekonomi.

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan och bygg- verksamheten
•

Följa utvecklingen inom kommunen samt ta de initiativ som behövs i
frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning och andra frågor
inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och utarbeta de förslag
som behövs.

•

Verka för en god stads- och landskapsmiljö samt en god gestaltning och
utformning av det offentliga rummet.

•

Utarbeta översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt planoch bygglagen.

•

Se till att detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas med
utgångspunkt från de översiktsplaner som kommunfullmäktige har antagit.

•

Hantera frågor som rör bostadsanpassningsbidrag.

•

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2006:378) om
lägenhetsregister.

•

Handlägga ärenden om strandskydd

Miljöverksamheten
•

Följa utvecklingen inom kommunen avseende miljö- och hälsoskyddet
samt livsmedelsområdet och utarbeta de förslag och bereda de ärenden
som följer av detta.

•

Fullgöra kommunens uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och
läkemedelslagstiftningen samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare.

•

Upprätta och följa tillsynsplaner enligt lagstiftning.

•

Vattenförvaltning - Våtmarker

Verksamhetsmål och indikatorer
•

Möjliggöra byggande av flerbostadshus och verksamheter genom att
planlägga för dessa ändamål.

•

Effektiv bygglovshandläggning.

•

Effektiv tillsyn och prövning enligt lagstiftning.

•

Genomföra åtgärder enligt policys, strategier och handlingsplaner.

•

Skyndsam handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Indikatorer

Utfall 2018

Mål 2019

Uppfylla servicegarantier
Antal lägenheter i antagna detaljplaner
Totalt antal nya bostäder i antagna detaljplaner
Antal ha planlagd mark för verksamheter
Avstånd till kollektivtrafik vid bostäder inom nya detaljplaner
< 1 km till kollektivtrafik
Avstånd från planlagda bostäder till grönområden
Fullgöra tillsyn enligt tillsynsplaner för respektive tillsynsområde till skydd för människors hälsa och miljön. Fulltalig
personalstyrka.
Antal inspekterade avlopp

Ej uppfyllt
40 lgh
66
10 ha
uppfyllt

Uppfyllt
50
120
2 ha
100%

uppfyllt
Ej uppfyllt

100%
100%

Ej uppfyllt

70

Specifika uppdrag 2019-2021

Arbeta in detaljplanen för kvarteret Matrosen i planprogrammet för Mörbylånga.
Syftet är att skapa förutsättningar för bostäder med centralt och havsnära läge i
form av flerbostadshus kvarstår.

Analys av nuläge och utmaningar
Ekonomiska förutsättningar

Nämndens budgetram minskar med 969 tkr. Budget för bostadsanpassning
minskas från 4 till 3 miljoner vilket innebär en osäkerhet eftersom dessa ärenden
inte kan prognostiseras. Verksamheten är lagstyrd och kan inte påverkas
nämnvärt. Utfallet kan inte bedömas förrän i slutet av året.

Förändringar 2019 jämfört med 2018 (tkr)
Flytt av klimat och energi
Justerad budgetram

11 572
-1 021
10 551

Generell besparing 1,5%
Justering budget IT
Justering nämnder
Samhällsbyggnadsnämnden
Lönerevision jan-mars
Ärendehanteringssystem
LOVA-projekt 2018 – 2020
Miljöverksamhetens intäkter för tillsyn
Dokumentera för resultat
Utökning 1 tjänst för nya planarbeten
Anpassning bostadsanpassningar till 2018 nivå
Summa förändringar ram 2018-2019
Budgetram 2019

-160
108
160
515
79
0
90
100
0
160
-1 000
52
10 603

Samhällsbyggnadsnämnden

Prioriteringar och satsningar



Slutföra planprogram för centrala Färjestaden.



Fortsatt arbete med planprogram för Mörbylånga hamn och
sockerbruksområde.



Grönstrukturplan för Färjestaden antas.



Fortsatt digitalisering.



Öka miljötillsyn under 2019 och framåt eftersom den till viss del
nedprioriterats 2017/18 pga. sparbeting.



Anpassningen till framtida klimatförändringar är en av de viktigare
framtidsfrågorna i samhällsplaneringen liksom de sociala frågorna.
Behovet av ett varierat utbud av bostäder är fortfarande stort liksom
tillgången på planlagd mark för verksamheter. Det kommer att vara viktigt
för kommunen att ha en bra planberedskap för dessa ändamål varför sådant
planarbete bör prioriteras. Handlingsplan tillhörande bostadsförsörjningsprogrammet skall tas fram. Kommunalt strategiskt markinnehav är av
betydelse.



Prioriterade verksamhetsområden är bl.a. att minska mängden närsalter till
Östersjön genom effektiv tillsyn och driva projekt t.ex. LONA- och
LOVA-projekt, inventera och riskbedöma gamla deponier samt kartlägga
föroreningssituationen i områden som planläggs för bebyggelse.



Dagvattenpolicy skall tas fram i samarbete med kommunens VAplanering.



Kulturmiljöinventering för Mörbylånga.

Personal

Personalstruktur (nuvarande)
Verksamheterna består av 22 medarbetare. Grupperna har jämn ålders- och
könsstruktur. Tidigare relativ hög personalomsättning har minskat under året.
Samtliga medarbetare har specialistkompetens. Samtliga tjänster är 100 %
tjänster.
Kompetensutveckling
För en rättsäker och adekvat bedömning i handläggning av planer, bygglov,
bostadsanpassningsärenden och de ärenden som miljöverksamheten handlägger
krävs ständig uppdatering av lagstiftning och prejudikat. Detta sker kontinuerligt
genom webbkurser/seminarier samt genom e-tjänster som förvaltningen
prenumererar på.
En stor del av miljöverksamhetens kompetensutveckling sker genom tillsynsvägledning från centrala myndigheter, Länsstyrelsen i Kalmar samt genom samverkan
inom Miljösamverkan sydost.

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningen deltar även i temadagar regelbundet ordnade av Länsstyrelsen samt
nätverksträffar inom områden som planering, energirådgivning och
bostadsanpassningshandläggning.
Fortsatt utbildning och kompetens avseende digitala handläggarsystem och GIS
pågår kontinuerligt. Utbildning avseende nytt ritprogram för upprättande av
detaljplaner kommer att genomföras.
Pensionsavgångar
Inga förväntade pensionsavgångar under 2019.
Rekrytering
Samtliga tjänster är tillsatta. Rekrytering av en planhandläggare planeras.
Samtliga yrkesgrupper är bristyrken.
Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete
Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Genomförande av handlingsplan utifrån
arbetsmiljöenkäten. Förbättrad fysisk arbetsmiljö och ergonomiska arbetsplatser.
Indikatorer

Utfall
index
2018

Mål
2019

Jag ser fram emot att gå till arbetet,
(HME enkät*)
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på
ett bra sätt (HME enkät)
HME enkät total
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden

72,5

>80

55

>80

76
4,6

>80
<1,6

Kvalitet och servicegarantier i verksamheten
Nyckeltal för god ekonomisk hushållning

Exempel:
- Kostnad per invånare för respektive verksamhet.
- Täckningsgrad för nämndens ansvarsområden eftersom denna varierar för olika
ansvarsområden inom verksamheterna.
Nyckeltal

Utfall
2018

Budget 2019

Kostnad per invånare:
Plan och bygg (exkl bostadsanpassning)
Miljö/hälsa

-17 kr
358 kr

174 kr
352 kr

Täckningsgrad:(Intäkter/personalkostnader)
Bygglov
Miljö/hälsa

208 %
38 %

129 %
35 %

Samhällsbyggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer
Indikatorer
Beslut som håller vid överklagande

Utfall
2018
100%
av
avgjorda
ärenden

Mål 2019

50%
67%

80%
80%

100%
100%

100%
100%

75%
83%
Ej
uppfyllt

100%
100 %
100 %

90%

Tillgänglighet, service. Nöjd medborgare.
Telefoni
Svar på frågor KKiK mätparameter T2:
Bygglov
Miljö/hälsa
Gradering av informationen i svaren mätparameter T3:
Bygglov
Miljö/hälsa
E-post
Svar på e-post inom 2 dygn mätparameter E1:
Bygglov
Miljö/hälsa
Servicegarantier uppfylls

Servicegarantier

•

Bygglov inom 9 veckor.

•

Tillstånd enskilt avlopp med vattentoalett avloppsanordning för bad-, diskoch tvättvatten (BDT-vatten) inom 4 veckor.

•

Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde inom 4 veckor.

•

Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inom 4
veckor.

•

Beslut avseende anmälan om lokal för drift av förskola, skola och
fritidshem inom 4 veckor.

Kostnadseffektiv verksamhet
Indikatorer

Utfall
2018

Mål
2019

Budget i balans
Att taxorna ligger på rätt nivå
Antal genomförda tillsynsbesök, miljöverksamheten

Plusresultat
Uppfyllt
Ej uppfyllt

I balans
Reviderade taxor
Tillsyn utförd enligt
tillsynsplaner

Driftsbudget
Resultaträkning
tkr
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

2019
Budget
-8 072
13 513
0
5 162
10 603

2018
Budget
-7 487
12 962
13
6 084
11 572

Skillnad
-585
551
-13
-922
-969

Samhällsbyggnadsnämnden

Administration
Inom de centrala funktionerna inom de båda verksamhetsområdena, Miljö och
Plan och bygg ryms budget främst för personalkostnader. Detta gäller nämnden
budget arvoden och vissa omkostnader. Driftsbudget består förutom av
personalkostnader även av medel till systemavgifter, kompetensutveckling och
utveckling av verksamheterna.
LOVA-projekt avseende restaurering av våtmarker finansieras med statligt bidrag
till 75 %
Intäkter - Miljöverksamheten
Intäkterna består av prövning- och tillsynsavgifter enligt fastställda taxor.
Miljöverksamhetens budgeterade intäkter är beroende av personalbemanning.
Intäkter - Plan och byggverksamheten
Intäkterna består avgifter för bygglov och planer. För närvarande täcks
kostnaderna rörliga kostnaderna med dessa avgifter. Statsbidrag baserat på antalet
givna startbesked för nytillkomna bostäder bevakas i riksdagens vår budget.
Intäkter för planarbete baseras under det kommande året till stor del på
kommunala projekt t.ex. planprogram för Mörbylånga.
Energirådgivning
Energirådgivning sker i samarbete med sex andra kommuner i länet. Bidrag söks
från Energimyndigheten via Mönsterås kommun som även utför rådgivningen.
Bidrag bostadsanpassning
Kostnader utgörs av åtgärder i de sökandes bostäder. Uppföljning görs av antal
och kostnader för de olika åtgärder som beviljas bidrag.
Driftsbudget
2019
2018
tkr
Budget
Budget
Verksamhet
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto
Nämnden
0
675
675
0
0
0
Miljö
-2 232
6 837 4 605 -2 237
7 647 5 410
Plan och Bygg
-5 840
8 163 2 323 -5 250
7 411 2 161
Bostadsanpassning
0
3 000 3 000
0
4 000 4 000
Summa
-8 072
18 675 10 603 -7 487
19 058 11 572

Investeringsbudget
Investeringsbudget
tkr
Kommunal finansiering laddstolpar
Ärendehanteringssystem
Summa

2019
Budget
0
0
0

2018
Budget
100
214
314

Skillnad
-100
-214
-314

Skillnad
Netto
675
-805
161
-1 000
-969
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Riskanalys och internkontrollplan 2019
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande
sätt. Samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarig nämnd för samhällsbyggnads
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig
inom dess verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 februari 2019.
Riskanalys och intern kontrollplan 2019, daterad den 5 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2019, godkänns.
_____

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Miljöverksamheten
Plan- och byggverksamheten
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Beslutande

Samhällsbyggnadsnämnden
§ 29, 2019-02-28

Riskanalys och internkontrollplan 2019
samhällsbyggnadsnämnden
Huvudprocesser
Att tillsynsplanerna följer tidplan och omfattning
Miljöverksamheten styrs av detaljerad lagstiftning med bl.a. krav på att
tillsyns- respektive kontrollplaner görs. Att planerna följs och hur arbetet
genomförs följs upp av bl.a. länsstyrelsen och Livsmedelsverket
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att tillsynsplanerna inte följs bedöms som stor. Stor flexibilitet
krävs vid vakanser. Inom kommunen finns företag med stor spännvidd på
sina verksamheter och varje enskild inspektör behöver hålla sig uppdaterad
på ett stort antal områden för att kunna arbeta effektivt och korrekt. Risker
för människors hälsa och för miljön kan uppstå.
Kontrollmoment
Avstämning aktuellt
läge jämfört med
plan

Beskrivning

Metod
Lägesgenomgång
medarbetare/chef

Frekvens
Tertial- och
årsvis

Kommunalt ansvar för tillsyn av tillkommande lagstiftning
Ny lagstiftning tillkommer ständigt och mycket av tillsynen läggs på
kommunal nivå. Nya krav som kan taxefinansieras kräver utökad kompetens
hos tillsynsmyndigheten. Nya tillsynskrav utan taxefinansiering (t.ex. tillsyn
av rökning på offentliga platser) förutsätter omfördelning av tillsynsresurser
vilket påverkar budgeterade intäkter negativt.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Denna risk är svår att förebygga och förhindra. Tillkommande områden är
normalt sett högprofilområden där förväntningarna på stora insatser från
tillsynsmyndigheten (kommunen) finns.
Kontrollmoment
Bedömning av om
nytt område ryms
inom plan och om
kompetens finns

Beskrivning

Metod

Frekvens
När ny
lagstiftning
är nära
beslut eller
beslut just

Mörbylånga kommun
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har fattats.

Ökad administration
Det är viktigt att kommunens verksamhet bedrivs effektivt och uppföljning
och statistik samlas in där det finns ett reellt behov. I vissa fall kräver
lagstiftningen en omfattande rapportering från kommunen, t.ex. när det
gäller livsmedelskontrollen. Interna system för uppföljning måste anpassas
till externa krav för att undvika dubbelarbete. Det är också viktigt att egen
intern uppgiftsinsamling avvägs noga så att man inte lägger tid på att samla
in ”bra att ha”-uppgifter. Kommunen genomför ett projekt ”dokumentera för
resultat” i syfte att strukturera och effektivisera verksamheten. Här blir den
avvägningen viktig att göra.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Med ständigt tillkommande lagstiftningsområden är det viktigt att all
verksamhet bedrivs effektivt. Att jobba med processer kring effektivisering
tar samtidigt tid från annan ordinarie verksamhet och kan riskera att komma i
andra hand även om det på längre sikt leder till förenklingar och snabbare
processer.
Kontrollmoment
Att insamlad
information är
relevant.

Beskrivning

Metod
Uppföljningsmöte i
arbetsgruppen

Frekvens
Tertial- och
årsvis

Bostadsanpassning
Bostadsanpassningsbidraget är helt regelstyrt och kommunen kan inte
påverka efterfrågan på bidraget. Vissa ärenden kräver mycket omfattande
åtgärder och budgetöverskridanden kan komma plötsligt.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Bidrag måste lämnas om en sökande har rätt till det. Behovet av bidrag är
helt utanför kommunens kontroll. Utfallet varierar år från år men de senaste
åren har kostnaden legat kring 3 miljoner kronor. Årets budget är på 3
miljoner kronor.
Kontrollmoment
Jämförelse mot
budget

Beskrivning

Metod

Frekvens
Tertial- och
årsvis

Konjunktursvängningar i byggsektorn
Plan- och byggverksamheten är till största delen finansierad genom avgifter.
Verksamheten är dimensionerad för en förväntad omfattning men är känslig
för konjunktursvängningar. Det finns samtidigt hårda krav på framförallt
handläggning av bygglov inom en viss tid. En sämre konjunktur än förväntad
leder då till underskott i budgeten och en större byggnation en förväntad
leder till för långa handläggningstider.
Kategori: Verksamhetsrisk

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2019-02-05

SBN 2019/000229

3(19)

Riskvärde: 9 (Sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Byggkonjunkturen ligger helt utanför kommunens kontroll.
Omvärldsbevakning kan ge information om läget men det är ändå ofta svårt
att förutspå hur det kommer att se ut om t.ex. ett halvår. Det kan innebära att
nämndens prognostiserade intäkter kan minska av skäl som nämnden inte
kan påverka.
Kontrollmoment
Resursutnyttjandegrad

Beskrivning
Resursutnyttjandegrad jämförs med
konjunkturförväntning

Metod
Uppföljningsmöte i
arbetsgruppen

Frekvens
Tertial- och
årsvis

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring
Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell
lagändring. Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är i huvudsak
lagstyrda. Vissa delar av lagstiftningen ändras flera gånger om året och nya
området kommer ständigt till.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3 Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring
bedöms som relativt stor i det korta perspektivet. Miljöverksamheten och
plan- och byggverksamheten har en god omvärldsbevakning och fångar upp
lagändringar som påverkar verksamheten. Trots detta kan det vara svårt att
hinna anpassa verksamheten fullt ut från när en lagstiftning börjar gälla.
Inom nya tillsynsområden kan detta vara komplicerat eftersom det kan
krävas att någon utbildas från grunden inom detta område. Ett annat exempel
är plan- och bygglagens många ändringar som ibland görs hastigt och det
förekommer därför att det uppstår osäkerhet i hela landet om hur dessa ska
tillämpas. Verksamheterna får frågor direkt från företag och privatpersoner
om hur nya bestämmelser ska hanteras av just dem. Det är då viktigt att
kunna ge rätt besked om vad som gäller för t.ex. strandskydd,
bostadsanpassning eller miljökrav.
Kontrollmoment
Bedömning av om nytt
område ryms inom
plan och om
kompetens finns

Beskrivning

Metod

Frekvens
När ny
lagstiftning
är nära
beslut eller
beslut just
har fattats.

Risk för att företag inte lotsas rätt i den kommunala organisationen

Det finns en risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den
kommunala organisationen. Kommunens organisation är stor och det är inte
alltid lätt för en extern part att hamna rätt. Det finns en otydlighet med en
väg in i vår organisation.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet 4, konsekvens 3)
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Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som trolig då vi idag får signaler att
organisationen är otydlig. Konsekvensen bedöms inte ha så stor allvarlig
konsekvens men tillräcklig stor skada bedöms ske, med tanke på förtroendet
för kommunen.
Kontrollmoment
Processkartläggning

Beskrivning
Ett genomlysningsuppdrag genomförs
nu som ska
säkerställa
kommunens
processer när det
gäller näringsliv och
företag

Metod

Frekvens

Uppföljning av nya
rutiner genom att göra
stickprov på
upplevelsen till 5
företag

Uppföljningen
genomförs i
november.

Ledningsprocesser
Fastställa mål och fördela resurser
Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att
resurser inte fördelas optimalt

Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att
resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel bero på att målen inte
är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att
rutiner inte fungerar. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte
finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och
program inte följs upp.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om
verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och rutiner finns.
Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i
budgetuppföljningen varje tertial samt att beslut och rutiner följs.
Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om
risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig och ha en väsentlig
påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag ska så långt det är möjligt
koncentreras till verksamhetsplanen.
Risk för felbedömning av omvärldsrisker

Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens
tjänstepersoner blir överhopade med information och det finns risk för att de
gör felbedömningar. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar
som påverkar verksamheten och ekonomin.
Kategori: Omvärldsrisk
Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då
verksamheterna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och är aktiva i
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flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev.
Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden
skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om
signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en
avstämning med majoriteten så att verksamheten leds i rätt riktning.
Risk för dubbelarbete

Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan verksamhetsområden. Om
inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar
uppdrag och projekt finns det risk för att flera
enheter/verksamhetsområden arbetar med samma saker varvid
dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna
användas till annat.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, d.v.s. det kan hända
några gånger om året. Detta eftersom organisationen är stor och det är svårt
att nå ut med information till alla om vad som är på gång. Det skulle kunna
leda till att organisationen tar egna initiativ men saknar kännedom om att
ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare inte är
medvetna om ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen av
dubbelarbete bedöms ha liten påverkan men kan innebära viss ekonomisk
påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten.
Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt
sätt

Risk för att arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är
kommunicerade till medarbetarna. Detta kan leda till att medarbetare arbetar
med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det
finns även en risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett
felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner
saknas eller inte följs av andra anledningar. En annan orsak kan vara att
arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver
viss kompetens.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger
om året. För att motverka att det inträffar görs löpande översyn och
aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Kompetensen hos
medarbetarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av
medarbetarens arbetsuppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet
arbetsplatsträffar och verksamhetsområdena har samverkansmöten. Även
medarbetarenkäter genomförs där medarbetarens arbetssituation fångas upp.
Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd eller utförs på felaktigt
sätt kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på
arbetsuppgiftens karaktär.
Kontrollmoment

Beskrivning

Metod

Frekvens

Mörbylånga kommun

Dokumentation
av
arbetsuppgifter

Cheferna
ansvarar för att
väsentliga
arbetsuppgifter
dokumenteras
och
instruktioner
upprättas.
Genomgång
och aktualitetskontroll av
befintliga
rutiner.
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Inventering på
respektive enhet om
vilka arbetsuppgifter/
processer/
instruktioner som
behöver
dokumenteras och
följas upp.

Aktualitetskontroll
och kontroll av
vilka rutiner som
saknas en gång
om året eller i
samband med att
medarbetare
slutar
så information inte
går förlorad.

Stödprocesser
Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda
ärenden som kommer in för sent
Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är
tillräckligt tydliga, inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse
inför sammanträde blir för kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga
beslut fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Det kan också finnas
risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats
korrekt (felaktig filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar
inte på avsett sätt, mänskliga faktorn).
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som möjlig då ärenden inte
alltid hinner granskas innan de skickas ut eller att de skickas ut för sent till
berörda. Kommunens rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska
innehålla följs inte alltid. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som
allvarlig då skadan på verksamheten skulle kunna vara omfattande och
förtroendet för kommunen påverkas.
Kontrollmoment
Kontroll av
ärendeberedningsrutiner.

Beskrivning
Kontroll av att
befintliga rutiner
följs.

Metod
Uppföljning om
ärenden lämnas in
i tid. Frågor till
sekreterare som
noterar för sent
inkomna ärenden
för varje
sammanträde.

Frekvens
Månadsvis
mätning
kvartalsvis
rapport till
nämnden.

Uppföljning av
återremitterade
ärenden.

Halvårsvis

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande
lagstiftning

Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte
sker enligt gällande lagstiftning och antagna informationshanteringsplaner.
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas
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avseende informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på
registrering av allmänna handlingar.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som
möjlig då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska diarieföras och
inte samt vad som ska gallras och inte. Utbildning och information kommer
under året att ske till personal där sannolikheten bedöms som lägre efter
genomförd utbildning. Arbetet med projektet Dokumentera för resultat
kommer att ge effekter i hantering, rutiner, processer och generera nya,
uppdaterade informationshanteringsplaner. Konsekvensen om kommunen
bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till kännbar förtroendeskada
för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska
diarieföras/bevaras inte återfinns.
Kontrollmoment
Rutin diarieföring
och gallring

Beskrivning
Kontroll av om
rutinen för
diarieföring och
gallring följs och om
diarieföring sker i tid.

Metod
Uppföljning av om
rutinerna följs.

Frekvens
En gång om
året

Stickprovskontroll
genom att frågor
ställs till
registratorerna på
kansliet.

Risk för felaktig posthantering och hantering av ärenden och
dokument

Det finns risk för att post, ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras.
Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson istället för till
myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från
nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (sannolikhet 3, konsekvens 2)
Kommentar:
Kommunen har rutiner för hur posthantering ska ske och hur inkomna
handlingar och uppdrag ska registreras Sannolikheten att inkommen post
eller andra ärenden och skrivelser som går direkt till tjänsteperson inte
behandlas bedöms som möjlig och orsaken är i sådana fall den mänskliga
faktorn. Konsekvensen för om ett ärende inte behandlas eller besvaras
bedöms som kännbar då detta innebär en förtroendeskada för kommunen.
Även annan skada kan förekomma beroende på ärendets karaktär.
Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen

Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska
processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att administrera
nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om
dessa inte är kända eller inte följs i verksamheten finns risk för att fel görs.
Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter
uppstår om vad som har beslutats.
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Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (sannolikhet 2, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte
följs bedöms som liten då rutinerna är kända och väl inarbetade.
Kvalitetssäkring av kallelser och protokoll görs innan publicering.
Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till kännbar
förtroendeskada samt att verksamheten arbetar med fel saker.
Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras

Det finns risk för att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen
delegeringsordning.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (sannolikhet 4, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som sannolik då våra
verksamheter inte är tillräckligt medvetna om vilka beslut de har behörighet
att fatta på delegation. Skadan som skulle uppkomma om detta inträffade
bedöms som kännbar då nämnden inte har möjlighet att återkalla beslutet
men har möjlighet att återkalla den givna beslutanderätten. Konsekvensen
skulle vara att nämnden inte har kännedom om att beslut har fattats och att
de inte får laga kraft.
Kontrollmoment
Rutin för
återrapportering av
delegeringsbeslut

Beskrivning
Kontroll av om
rutinen
återrapportering av
delegeringsbeslut
följs

Metod
Uppföljning av om
rutinerna följs genom
stickprovskontroll på
utvalda punkter i
delegeringsordningen.

Frekvens
En gång
om året

Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs

Det finns risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs eller att det finns
tveksamheter om vad som är beslutat.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (sannolikhet 3, konsekvens 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som trolig då tidigare
granskningar har visat att beslut inte alltid har verkställts. Uppföljning har
påbörjats av att tagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats.
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mycket allvarlig då
verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot fastställda mål.
Kontrollmoment
Uppföljning av
verkställighet

Beskrivning
Uppföljning av att
politiskt fattade
beslut har
verkställts.

Metod
Uppföljning av att
politiskt fattade beslut
har verkställts genom
granskning av
uppdragsuppföljningen.

Frekvens
Två gånger
om året i
april och
oktober
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Risk för att valen under 2019 inte genomförs enligt gällande lagar och
rutiner

Det finns risk för att valen inte genomförs enligt gällande lagar och rutiner.
Det är väldigt viktigt att de rutiner som finns följs så att inga tveksamheter
finns om att den demokratiska processen inte har fungerat som den ska.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 8 (sannolikhet 2, konsekvens 4)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som låg då kommunen har
bra rutiner och personal som genomför valen enligt gällande lagstiftning och
rutiner. Konsekvensen och skadan som skulle uppstå om detta skulle inträffa
bedöms som mycket allvarligt då detta skulle kunna leda till förtroendeskada
för kommunen och misstanke om valfusk.
Kontrollmoment
Säkerställande av
kunskap och lokaler.

Beskrivning
Kontroll av att
valförrättare har fått
utbildning och att
lokaler har
inventerats

Metod
Uppföljning av om
utbildning är
genomförd och
lokaler inventerade
genom
frågeställning till
valansvarig.

Frekvens
Genomfört
innan
valdagen

Risk för att information inte når fram eller inte tas emot

Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte
når fram eller inte tas emot då det finns flera olika informationskanaler.
Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och
det kan vara fel tid att informera, fel informationskanal eller missar
målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att
kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet
är högt i samhället och informationskanalerna är många. Konsekvensen om
detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkan på verksamheten kan
bli stor beroende på vad som informeras om.
Kontrollmoment
Medarbetarenkät

Uppföljning
information på
extern webb

Beskrivning
Uppföljning i
medarbetarenkäten
avseende
information.
Uppföljning av
information på vår
externa webbplats
Morbylanga.se

Metod
Värdena
medarbetarenkätens
frågor om
information.
Ta fram statistik på
hur många som
klickat på nyheter
som rör alla.

Frekvens
Efter
medarbetarenkätens
sammanställning.
3 nyheter, görs i
oktober.

Risk för att informationen är felaktig

Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig
eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information
vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera
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informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela
informationsflödet.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (sannolikhet 2, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring
av den information som lämnas görs. Det svåra är den kommunikation som
inte går via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig.
Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till förtroendeskada för kommunen.
Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig
eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information
vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera
informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela
informationsflödet.
Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med
rätt kompetens

Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla
personal med rätt kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på
arbetsmarknaden och konkurrensen från andra organisationer är hög.
Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens
verksamheter är i ständig förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen
måste kontrollera att kompetensutveckling av personalen sker i den
utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen som annars kan leda till
ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten bedöms som möjlig eftersom kraven på våra verksamheter
förändras ofta och behov av personal uppstår nästan varje dag i en kommun.
Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen
bedöms ha en kännbar påverkan på verksamheten då avsaknad av personal
med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås.
Kontrollmoment
Planering för
ersättning av kritisk
kompetens

Beskrivning
Planering för
ersättning av kritisk
kompetens

Kontroll av antalet
behöriga sökande

Kontroll av antalet
behöriga sökande

Metod
Uppföljning och
planering av
kommande
pensionsavgångar
samt annan kritisk
kompetens så att det
finns en plan för
återbesättning av
tjänsten.
Eventuellt
internutbilda befintlig
personal.
Uppföljning och
återrapportering på
ledningsgrupp.
Uppföljning vid
externt annonserade

Frekvens
Två gånger
per år på
ledningsgrupp.

10
anställningar
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tjänster för att
säkerställa att vi är
en attraktiv
arbetsgivare.

under året.

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls

Det finns risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte
uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för
arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller
både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger
engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och
mål.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det
systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms som möjlig då
kommunen har en omfattande verksamhet med flera olika arbetsställen och
mycket personal. Konsekvensen om kraven i det systematiska
arbetsmiljöarbetet inte uppfylls bedöms ha kännbar påverkan på
verksamheten i form av minskad trivsel, ökad sjukfrånvaro, högre
personalomsättning samt ökad risk för tillbud och arbetsskador. Detta kan
leda till bristande måluppfyllelse, minskad kvalitet och sämre resultat i
kommunens verksamheter.
Kontrollmoment
Uppföljning av
processen

Beskrivning
Uppföljning av att
rutiner och processen
för systematiskt
arbetsmiljöarbete följs.

Metod
Kontroll av att
samtliga chefer
har fått utbildning i
BAM. Uppföljning
på fyra av våra
enheter.

Frekvens
Uppföljning
av fyra
enheter en
gång per år.

Risk för brister i hantering av lön

Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens
kostnader, cirka 80 procent. Processer från anställning till utbetald lön
innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna
inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar
eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att
frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras
som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som möjlig då
många moment kräver handpåläggning och det finns då risk för fel beroende
av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli kännbar då detta kan
påverka kommunens förtroende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En
felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på
felaktiga grunder om redovisningen av lönen hanterats fel.
Kontrollmoment

Beskrivning

Metod

Frekvens
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Uppföljning av
rapporterade
avvikelser.

Kontroll av att
medarbetares
rapporterade
avvikelser
attesteras av chef
innan lönen
bearbetas.

Genomgång av
icke attesterade
avvikelser i Visma
lön.
Påminnelse till
ansvarig chef via epost inför
lönebearbetning, att
attestera.
Dokumentation om
oattesterade
avvikelser på
individnivå per chef
för uppföljning och
utbildning.
Attest av lönechef så
medarbetaren får lön
enligt registrerade
avvikelser.
Information till
ansvarig chef om
utförd attest, för
återkoppling till
lönechef innan
lönebearbetning.

Varje månad
inför
lönebearbetning.

Minimalt med fel
och varningar.

Kontroll av
uppstådda fel och
varningar i Visma
lön.

Kontroll av fel och
varningar via funktion
”Fellista” i Visma lön.
Korrigering av fel och
av de varningar som
går att rätta.

Varje vecka
samt inför lönebearbetning.

Korrekta
anställningsbeslut.

Kontroll av att
anställnings-beslut
är korrekt
registrerade utgör
grunden för att
redovisning och
utbetalning av lön
ska bli korrekt.

Stickprov på två
anställningsbeslut
som
har registrerats i
systemet föregående
månad.

Varje månad.

Korrekt ersättning
till
förtroendevalda.

Kontroll av
ersättning till
förtroendevalda
mot arvodesreglerna.

Stickprov på två
utbetalda
ersättningar
till förtroendevalda
ledamöter i kommunstyrelsen mot
arvodesreglerna.

Varje månad.

Uppföljning av
kontering.

Kontroll av kända
konteringar för
rättning rättas
innan de skickas till
ekonomisystemet.

Kontroll i lönesystem
via kontering från
ekonomi.

Varje vecka och
inför
lönekörning.

Lönefil från
lönesystem till
ekonomisystem.

Kontroll av att
samtliga lönefiler
skickats till
ekonomi-systemet.

Kontroll av att
lönefiler skickats från
Decapus till
ekonomisystem.

Vid varje
lönekörning.
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Ekonomifil från
lönesystem till
ekonomisystem.

Kontroll av att
samtliga
ekonomifiler
skickats till
ekonomi-systemet.

Kontroll av att
ekonomifiler skickats
från Decapus till
ekonomisystem.

Vid varje
lönekörning.

Placeringsschema från
TimeCare
planering till
Visma lön.

Kontroll av att
samtliga
placeringsscheman
inkommer till Visma
lön i rätt tid.

Kontroll i Visma lön
att placering
inkommit via
Bemanningsöversikt.

Varje vecka.

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och
integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för
ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av
andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och
ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller
andra myndigheter.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som
hanterar verifikationer, fakturor och avtal. Konsekvensen om detta inträffar
bedöms som allvarlig då detta kan leda till förtroendeskada eller ekonomisk
skada för kommunen.
Kontrollmoment
Beslutsattest

Kontroll av
registrerad attest

Beskrivning
Kontrollera att
beslutsattest skett av
rätt person med hjälp av
stickprov från
leverantörsreskontran.
Kontroll ska ske mot
attestförteckning samt
jävs- och
integritetsreglerna enligt
reglementet för
verifikationer.
Kontrollera att
attestförteckningar är
korrekt uppdaterade i
utbetalande system.

Metod
Stickprovet bör
omfatta minst två
promille av
kontrollperiodens
totala antal
leverantörsfakturor.

Frekvens
Vid två
tillfällen
under året.

Genomgång av att
samtliga
attestförteckningar
överensstämmer
med utbetalande
systems inlagda
attestkontroller
avseende attestant,
ansvar och belopp

Vid ett
tillfälle
under året.
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Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att
representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende
syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte
betalas i tid.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av
leverantörsfakturor sker av ett stort antal personer och flertalet av dessa har
inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensen om detta
inträffar bedöms bli allvarlig då detta kan leda till ökade kostnader för
kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen
inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
Kontrollmoment
Kontering

Beskrivning
Kontroll av kontering
mot
kommunbas13.

Representation,
kurser och resor

Kontrollera att syfte
och deltagare är
angivet på
underlaget till
fakturorna.

Förfallna fakturor

Kontrollera att det
inte finns några
förfallna
leverantörsfakturor
vid
månadsbryt.

Metod
Stickprov av
leverantörsfakturor ur
ekonomisystemet som
kontrolleras mot
kommunbas13
avseende kontoslag och
motpart. Stickprovet bör
omfatta två promille av
kontrollerad periods
leverantörsfakturor.
Stickprov från
leverantörsreskontran.
Stickproven bör omfatta
en procent av respektive
baskontos
leverantörsfakturor för
kontrollerad period.
Kontrollera baskonto för
representation, livsmedel,
måltid, resor och kurser.
Kontrollera via
fakturahanteringssystemet
att inga fakturor förfallit till
betalning
den 10:e varje månad

Frekvens
Vid två
tillfällen
under
året.

Två
gånger
per år.

En gång
per månad

Risk för brister i redovisningen

Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst
avser det bokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte
kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då rättelse av fel och
löpande redovisning sköts av ett flertal personer. Sannolikheten att
dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigare genomförda
kontroller. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta
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kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter
mot gällande lagstiftning.
Kontrollmoment
Bokföringsorder

Avstämning av
balanskonton

Beskrivning
Kontroll av att
rättelse och
omföringar av
bokföringsorder har
tillräckliga underlag
och kan härledas till
ursprunget.
Tillse att balanskonto
stäms av
regelbundet och mot
korrekta underlag.

Metod
Stickprov ur
redovisningen.
Stickprovet bör
omfatta två
promille av
kontrollerad
period.
Samtliga
balanskonton för
respektive
förvaltning
kontrolleras mot
underlag.

Frekvens
Vid två tillfällen
under året.

Löpande konton
ska kontrolleras
månadsvis.
Samtliga konton
ska vara
avstämda
vid del och
helårsbokslut.
Undantag
lagerkonto som
inte inventerats
vid
delårsbokslutet.

Risk för brister i hantering av kundfakturering

Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att
debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till
ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroendet för
kommunen kan skadas. Det kan också innebära förlorade intäkter.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturering
bedöms som stor då det kan hända några gånger om året. Den största delen
av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är
sannolikheten mindre om gällande rutiner följs. Sannolikheten att detta
skulle inträffa är störst vad gäller ströfakturering där inget försystem initierar
fakturering utan den initieras av en tjänsteperson. Konsekvensen bedöms bli
allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt
tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturera helt. Felaktig fakturering
leder till ökad administration om vi måste göra kreditar och att förtroendet
för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter vilket kan påverka
verksamheten.
Kontrollmoment
Fakturering i rätt tid

Beskrivning
Kontroll av att
fakturering sker i rätt
tid.

Metod
Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör
omfatta två promille
av kontrollerad
period.
Kontrollera att tiden
mellan leverans av
vara/tjänst och
fakturering inte
överstiger två

Frekvens
Vid två
tillfällen
under året.

Mörbylånga kommun

Korrekt debiterade
avgifter

Kontrollera att
debiterade avgifter
stämmer överens
med tagna taxor och
avtal.

Rutiner för
ströfakturering

Uppföljning mot
budget för att fånga
upp avvikande
intäkter, dvs intäkter
som kan ha missats
att fakturera.

Datum

Dnr

Sida

2019-02-05
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månader.
Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör
omfatta två promille
av kontrollerad
period.
Kontroll av
redovisade intäkter
mot budget.

Vid två
tillfällen
under året.

Kontroll av
redovisade
intäkter
och
avsaknad av
redovisade
intäkter
varannan
månad i
samband
med
uppföljning.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt

Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av
mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar
risken för fel.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms som stor trots att
kommunen har bra system och rutiner för detta. Kunskapen om
momsredovisning brister. Största risken för felaktig momsredovisning finns
avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid
ströfakturering av kundfakturor. Konsekvensen om detta skulle inträffa
bedöms bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig
redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och
förtroendeskada för kommunen.
Kontrollmoment
Korrekt
momsredovisning

Beskrivning
Kontroll av att
momsredovisning sker
på rätt sätt.

Öka kunskapsnivån

Öka kunskapsnivån på
ekonomiavdelningen
och i övriga
organisationen om
momsredovisning.

Korrekt
momsredovisning

Kontroll av att ingående
moms redovisas rätt på
leverantörsfakturor

Metod
Anlita ett företag
som kör samtliga
transaktioner och
återvinner felaktig
moms.
Utbilda
medarbetare på
ekonomi som
sedan delar med
sig av kunskapen
till resten av
organisationen.
Stickprov ur
redovisningen.
Stickprovet bör
omfatta två promille
av kontrollerad
period.

Frekvens
I början av
år 2019.

I början av
2019.

Vid två
tillfällen
under året.

Mörbylånga kommun
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Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten
Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten.
Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till
exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.
Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet:2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten
hanterar ett antal IT-system och personalen i ett flertal fall är
sällananvändare. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av ITsystem angående förbättringsförslag vilket minskar sannolikheten för att
detta inträffar. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten
bedöms ha stor påverkan då det kan orsaka störningar, minskad effektivitet
och felhantering.
Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar

Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system.
Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som
använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka
befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och
vem som är ansvarig för vad.
Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som liten då kontakten
mellan IT-avdelningen och verksamheterna är god. Medvetenheten om vem
som ansvarar för vad är god. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms
som allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas.
Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom

System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter
vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll
av systemet beaktas ej vid införskaffandet.
Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Kommunen hanterar ett stort antal IT system och sannolikheten att
införskaffande sker utan IT enhetens medverkan bedöms som stor.
Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten.
Risk för felaktiga behörigheter i system

Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra
överträdelser av befogenheter.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag
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helt utan automatik vilket borgar för misstag vid behörighetstilldelning samt
att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur
att felaktiga behörigheter kan finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är
också svårt att följa upp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller
byter tjänst. Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan leda till lagbrott
och överträdelser av befogenheter.
Kontrollmoment
Kontroll av personal
som
slutat/bytt
anställning

Beskrivning
Kontroll av personal
som slutat/bytt
anställning

Metod
Kontroll av personal
som slutat/bytt
anställning och som
har haft behörighet i
system för externa
webbsidan och i
personalsystemet.

Frekvens
En gång om
året
på all
personals
som
slutat/bytt
anställning.

Risk för att inköp inte sker enligt avtal

Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat.
Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats
kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade
avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika
ställen och inte är samlade i systemstöd.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms
som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på förvaltningen och
därmed ökar risken för att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också
framkommit att samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar
sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen
om kommunen inte följer avtal, inte säger upp dem i tid eller vid behov
förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till
förtroendeskada och ekonomisk skada.
Kontrollmoment
Uppföljning av
avtalstrohet

Beskrivning
Uppföljning av
avtalstrohet tillsammans
med
upphandlingsenheten i
Kalmar.

Metod
Jämförelse av
inköp från
leverantörer i
förhållande till
tecknade avtal.

Frekvens
Framtagande
av
statistik en
gång
om året

Risk för att direktupphandling inte sker

Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav.
Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de
direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som
stor då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande
lagstiftning varierar. Sannolikheten för att genomförd direktupphandling inte
redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner
inte är kända i verksamheten. Konsekvensen om direktupphandling inte sker
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eller redovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada
för kommunen samt förtroendeskada.
Kontrollmoment
Uppföljning av
rutinen för
direktupphandling

Beskrivning
Uppföljning av
rutinen för
direktupphandling

Metod
Stickprov på 10 inköp av
konsulttjänster mot
direktupphandlingsprotokoll.

Frekvens
En gång
om året

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 30

2019-02-28

Dnr 2019/000132

Årsuppföljning 2018 - Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Årsuppföljningen är en redovisning av miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet under 2018. I redovisningen finns dels verksamhetsuppföljning
dels ekonomiskt bokslut för året.
Beslutsunderlag
Uppföljning 2018, miljö och bygg.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämndens Uppföljning 2018 godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

2019-02-28

Dnr 2018/001307

Ansökan om planbesked angående revidering av
detaljplaner i samband med nya vägplaner längs med
länsväg 136 samt väg 951, Storgatan i Färjestaden
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked har inkommit från Kommunstyrelsen avseende
ändring av detaljplaner längs de statliga vägarna 136 och 951 (Storgatan i
Färjestaden). I samband med att Trafikverket upprättar vägplaner längs dessa
vägar kan befintliga detaljplaner behöva ändras eller upphävas.
Trafikverket har under 2019 påbörjat projektet att mittseparera väg 136
mellan Algutsrum-Glömminge samt Glömminge-Rälla.
Utmed sträckan Algutsrum-Glömminge finns idag ett antal detaljplaner som
kan komma att bli berörda av ombyggnadsplanerna. I samband med
”Kollektivtrafikplats Algutsrum” finns tre detaljplaner som kan bli berörda
beroende på hur vägplanen kommer att utformas. Inom Glömminge finns det
två befintliga planer som kan behöva ändras alternativt upphävas i vissa
delar. Samtliga belägna väster om lv 136.
I samband med Trafikverkets vägplan för cykelväg utmed väg 951,
Storgatan i Färjestaden från ”Almérs-krysset” till område vid brandstationen
berörs detaljplanen för Björnhovda 8:212 med flera (före detta Procordia).
Tillsammans med kommunen planerar även Trafikverket att upprätta
vägplan för cykelväg mellan Algutsrum och Skogsby. Den planen kan
komma att påverka detaljplanen för Lundsborg, öster om lv 136.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2018, § 267.
Trafikverkets Åtgärdsvalstudie Björnhovda, väg 136/951/957.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Lämna positivt planbesked.
2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att i samråd med Trafikverket
genomföra de åtgärder som krävs avseende befintliga detaljplaner för att
vägplaner skall kunna upprättas för
3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 väg 136 mittseparering Algutrum - Glömminge
 cykelväg längs väg 951, Storgatan i Färjestaden
 cykelväg Algutsrum - Skogsby
4. Åtgärder kan innebära upphävande av del av plan alternativt ändring av
plan.
_____

Expedieras till:
Plan och bygg
Kommunstyrelsen
Trafikverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2019-02-28

Dnr 2018/000224

Matrosen 1, del av kvarteret - Ansökan om planändring
Sammanfattning av ärendet
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny
bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus.
Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 22 november 2018,
§ 182, var ärendet uppe för behandling. Efter att planen varit ute på utställning III fanns det för nämnden möjlighet att föreslå kommunfullmäktige att
anta planen för del av Matrosen 1.
Nämnden beslutade att detaljplanen skulle läggas vilande och inkluderas i
planprogrammet för Mörbylånga.
Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse, daterad den 12 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Upphäva Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 22 november 2018,
§ 182, lydande; ”Detaljplan för del av Matrosen 1 läggs vilande och
inkluderas i planprogrammet för Mörbylånga.”
2. Detaljplan för del av Matrosen 1 återremitteras till förvaltningen för att
inkluderas i planprogrammet för Mörbylånga sockerbruksområde och
hamn. Efter planprogrammets godkännande görs en bedömning om och i
så fall i vilken omfattning förslaget till detaljplan skall revideras. Syftet
att skapa förutsättningar för bostäder med centralt och havsnära läge i
form av flerbostadshus kvarstår.
_____

Expedieras till:
Plan och bygg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

2019-02-28

Dnr 2018/000388

Årsvik 4:31 - Ändring av detaljplan, Sandviks camping.
Granskning
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit den 3 april 2018 från Per-Olof Persson, Köpingbadens Camping AB att ändra befintlig detaljplan (M 99). Gällande detaljplan antogs den 19 december 2007 och vann laga kraft den 18 januari 2008.
Planen har en genomförandetid på tio år. Genomförandetiden har alltså gått
ut.
Syftet med aktuell planändring är att ändra gällande bestämmelse om att
området inte får indelas i mer än en fastighet. Den planerade stugbyn i söder
kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och avgränsas till en
egen fastighet. Exploateringsgraden utökas där så att förråd om 15 m² kan
byggas vid campingstugorna. Ändringen bedöms inte påverka tidigare syfte
eller användning av marken negativt.
I samband med planändringen kommer en del av detaljplanen att upphävas
eftersom gällande detaljplan hamnar inom område där kraftledning finns
vilket påverkar detaljplanens utbredningsområde.
En checklista för miljöbedömning, upprättad den 22 november 2018 bifogas
planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens
genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte
behöver upprättas.
Beslut om miljöbedömning grundas på följande:
 Planändringen strider inte mot kommunens gällande översiktsplan.
 Det finns en befintlig camping enligt gällande detaljplan M99.
Planändringen innebär mindre förändringar jämfört med gällande
detaljplan. Förändringarna innebär att fastigheten Årsvik 4:31 kan delas
upp i två fastigheter och att det södra stugområdet får en utökad byggrätt,
med syfte att ge möjlighet till förrådsbyggnader om max 15 m2 styck.
 Planändringen bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.
 Planändringen bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitetsmålen.
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 Planändringen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten
överträds. Andelen hårdgjord yta ökar marginellt och förutsättningarna
för infiltration är goda.
 Planändringen påverkar inga fornlämningar, värdefulla kulturmiljöer
eller landskapsbilden.
 I gällande plan M99 bevaras ett cirka 60-70 meter brett naturstråk utmed
Kalmarsund för att värna strandskyddets intressen. Planändringen medför
ingen förändring.
 Rödlistade arter finns i området. En miljökonsekvensbeskrivning togs
fram i samband med gällande detaljplan. Enligt planbestämmelse i
gällande detaljplan M99 ska inventering av rödlistade arter ske innan
bygglov beviljas. Planändringen innebär ingen förändring.
 Planändringen medför ingen trafikökning, eller några utsläpp.
 Planändringen bedöms inte påverka klimatet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2018, § 70, att ställa sig
positiv till att pröva ansökan om ändring av detaljplan genom ett tillägg till
befintlig detaljplan för området.
Eftersom tillägg till detaljplaner inte längre är möjligt beslutade miljö- och
byggnadsnämnden den 22 november 2018 att detaljplanens planförfarande
ändras från ändring genom tillägg till standardförfarande enligt 5 kap 7§
Plan- och bygglagen (PBL).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 184,
godkänna de 22 november 2018 upprättande handlingarna för samråd.
Planförslaget har varit på samråd från den 3 december 2018 till den
31 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2019.
Samrådsredogörelse, daterad den 28 februari 2019.
Plankarta, upprättad den 22 november 2018, reviderad den 28 februari 2019.
Planbeskrivning, upprättad den 22 november 2018, reviderad den 28 februari
2019.
Checklista för miljöbedömning, daterat den 18 oktober 2018.
Checklista miljöbedömning, upprättad den 22 november 2018.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande
påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra
resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt
miljöbalken (MB) 6 kap 11, 12 §§ behöver därför inte genomföras.
2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 28 februari
2019, godkänns som sin egen.
3. Handlingarna, daterade den 28 februari 2019 skickas på granskning.
_____

Expedieras till:
Plan och bygg
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Dnr 2018/001216

X - Ansökan om förhandsbesked.
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus
Sammanfattning av ärendet
Ansökan

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser
byggnation av ett enbostadshus i två plan med en byggnadsarea på 116 m².
Ansökan avser även byggnation av ett garage och ett förråd med kontor, med
byggnadsarea 120 m2 vardera.
Sökanden avser att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Förutsättningar
Översiktsplan

I den gällande översiktsplanen ligger fastigheten inom ett område väster om
väg 925 föreslaget för bostäder (ca 25 bostäder) samt skola/service/samlingslokal (förskola).
Bebyggelse i området bör främst ske som en- eller tvåfamiljshus i ett eller
två plan.
Enligt ställningstagande i översiktsplanen ska exploatering av jordbruksmark
undvikas, speciellt i större sammanhängande områden och områden som inte
ligger i nära anslutning till samhällen. Den totala arealen jordbruksmark bör
vara oförändrad, med undantag för tätortsexpansion samt utveckling av
besöksnäring.
Natur och arkitektur

Fastigheten utgörs av jordbruksmark, en mindre åker med vallodling, som
avgränsas av stenmurar med träd- och buskridåer. Arealen är ca 1 ha. I norr
och öster angränsar fastigheten bostadsbebyggelse i X. Längs västra
fastighetsgränsen går den gamla banvallen där det numera finns en stig som
håller på att växa igen med sly och buskar. I kanten mellan aktuell fastighet
och banvallen finns ett mindre dike som också håller på att växa igen. Längs
södra gränsen går en traktorväg i öst- västlig riktning som leder vidare till
angränsande jordbruksmark i väster. Traktorvägen används till viss del även
som promenadstråk.
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Omkringliggande bebyggelse består av enbostadshus från 1900-talet i ett till
två plan, främst med stående träfasad i varierande kulörer.
Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för fastigheten i
artportalen. Stenmurar med träd- och buskridåer har ett värde för biologisk
mångfald. Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten.
Infrastruktur

Kommunala ledningar för vatten och spillvatten är dragna över den aktuella
fastigheten. Fastigheten ligger delvis inom kommunalt verksamhetsområde
för vatten och spillvatten.
Det går en elledning över fastigheten.
Lokalgatan som leder från väg 925 och in till befintliga bostäder och aktuell
fastighet ingår i fastigheten.
Riksintressen

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust,
enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Fastigheten
ligger inte inom något övrigt riksintresse.
Biotopskydd

Stenmurar och diken i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd enligt
7 kap miljöbalken. Eventuella ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Jordbruksmark och djurhållning

Gårdby ligger i ett jordbrukslandskap där jordbruksverksamhet och betande
djur är vanliga inslag. Mindre djurhållande verksamhet med gödselbrunn
finns ca 300 meter öster om fastigheten.
Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap. miljöbalken.
Synpunkter

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering VA/Fjärrvärme, Länsstyrelsen i Kalmar län, E.ON och Skanova.
Länsstyrelsen har inga synpunkter.
Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme bifogar en karta och informerar om att
det går kommunala vatten- och spillvattenledningar genom fastigheten.
Närmare än 3 meter från dessa ledningar får inte byggnation, eller annan
anläggning som kan påverka tillgången till kommunens VA, förekomma.
E.ON informerar om att det inom området finns en luftledning för
högspänning som är planerad att raseras under 2019. Så länge luftledningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-02-28

finns kvar gäller dock Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter samt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter angående arbete under och bredvid
kraftledningar. Se E.ONs yttrande för fullständig information.
Skanova har muntligen yttrat sig och lyfter att de har fiberledningar i den
skaftväg som ingår i fastigheten X men har ingen erinran avseende sökt
förhandsbesked.
Grannyttrande från X bifogar en karta och lyfter att fastigheten har VAledningar som sträcker sig över X där sökanden har angett att han vill
placera bostadshus och garage. Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme har tittat
på plats och informerar om att föreliggande karta inte längre är aktuell.
Överväganden
Ansökan följer gällande översiktsplan. Jordbruksmarken bedöms kunna tas i
anspråk då fastigheten ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i X
och innebär en utveckling av samhället. Ansökan ansluter på ett positivt sätt
till befintlig bebyggelsestruktur i norr och inramas av den gamla banvallen.
Sökanden har muntligt angett att det i framtiden kan bli aktuellt att ansöka
om att stycka av fastighetens västra del till förmån för fler bostadstomter.
Den placering av byggnader som sökanden angett för eget bruk fungerar väl
med en sådan utveckling. Byggnadernas placering på fastigheten ska också
anpassas så att minsta byggnadsfria avstånd från kommunens VA-ledningar
på 3 meter hålls.
Traktorvägen bör även fortsättningsvis kunna nyttjas av jordbruksmaskiner
som behöver komma till anslutande jordbruksmark i väster samt för
promenerande.
Avståndet till närmaste djurhållande verksamhet med gödselbrunn bedöms
vara tillräckligt långt för att undvika olägenhet i form av flugor, lukt och
buller. Området ligger i ett jordbrukslandskap vilket innebär buller och lukt
periodvis, vilket får accepteras i denna typ av miljö.
Befintliga stenmurar och dike ska bevaras.
Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 februari 2019.
Ansökan inkommen den 27 november 2018.
Yttrande Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme den 29 januari 2019.
Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 10 januari 2019.
Yttrande E ON, inkommit den 16 januari 2019.
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Yttrande Skanova, muntligt, den 13 februari 2019.
Grannyttranden X, inga synpunkter.
Grannyttrande X, inga synpunkter.
Grannyttrande X, synpunkter.
Grannyttranden X, inga synpunkter.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus samt
garage och förråd då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen
(PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§.
2. Byggnads läge, skala, material och färgsättning ska överensstämma med
omgivande befintlig bebyggelse. Den totala byggnadshöjden ska hållas
nere, våningsantalet begränsas till två våningar.
3. Byggnadernas lokalisering ska i enlighet med ansökan inte hindra en
eventuell framtida utveckling med ytterligare bostadsbebyggelse på
fastighetens västra del.
4. Yttrande från Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme ska beaktas.
5. Yttrande från E.ON ska beaktas.
6. Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
7. Befintliga stenmurar och diken ska bevaras.
_____
Information:

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.
För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer
att sändas separat.
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna
tid upphör tillståndet att gälla.
Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden.
Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning
påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen.
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Expedieras till:
X
X
För kännedom:
X
X
X
Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme
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Dnr 2018/001190

X - Ansökan om förhandsbesked.
Lokaliseringsprövning för byggnation av två
enbostadshus
Sammanfattning av ärendet
Ansökan

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X som ligger X på
sydöstra sidan av kommunen. Ansökan avser avstyckning av två tomter på
ca 3000 kvm vardera för byggnation av enbostadshus med bostadsarea på
120-160 kvm. Ansökan anger en våning utan inredd vind, en våning med
inredd vind och souterrängvåning som möjlig utformning. Ansökan anger
även att intressenten avseende den blivande norra tomten önskar bygga två
byggnader med souterrängvåning, dels ett bostadshus och dels ett
kombinerat garage och gästhus. Situationsplan har bifogats.
Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Vid tidigare ansökan om förhandsbesked från 2010 lämnade nämnden
positivt besked med villkoren att fastigheterna ansluter till kommunalt
avlopp, att riktvärden för buller vid väg beaktas samt att byggnaderna ska
anpassas till befintlig bebyggelse på platsen avseende skala och material.
Förutsättningar
Översiktsplan

Området är inte utpekat i översiktsplanen.
Natur och arkitektur

Platsen utgörs av öppen gräsyta mellan väg 957 (östra landsvägen) och
bygatan som leder genom X. Marken sluttar svagt åt väster, mot väg 957 där
det också finns ett dike. Det har informerats om att det kan bli stående vatten
längs med väg 957. I öster, på andra sidan bygatan, finns en gammal soptipp
”X”, som är övervuxen med gräs och buskar och nyttjas som betesmark.
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Ett stort antal förbiflygande och födosökande fåglar har skådats i området
och finns inrapporterade i artportalen. I övrigt har inga rödlistade eller
skyddade arter noterats på platsen enligt artportalen.
Anslutande bebyggelse i söder består främst av trähus från tidigt 1900-tal i
1½-plan samt lägre hus från andra halvan av 1900-talet. Materialen domineras av trä men det förekommer även puts och tegel. Kulörerna är företrädelsevis ljusa och lertegeltak dominerar. Huskropparna är placerade något
indraget, ca 10 meter, från den mindre ostliga byvägen i nord-sydlig riktning.
Cirka 150 meter norr om tilltänkta fastigheter ansluter nyare småskalig
bebyggelse i form av trähus i 1- och 1½-plan. Bebyggelsen är placerad i
nord-sydlig riktning cirka 10-15 meter från byvägens vägkant.
Det aktuella området omfattas av landskapsbildsskydd. Byggnationen kräver
tillstånd från Länsstyrelsen.
Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten.
Infrastruktur

Kommunala ledningar för vatten och finns vid angränsande tomter i söder.
Föreslagna bostadstomter ligger inom kommunalt verksamhetsområde för
vatten och spillvatten.
Fastigheten är belägen utmed väg 957, vilken trafikeras av ca 200 fordon per
dygn, enligt Trafikverkets databas NVDB på webb. Den tunga trafiken utgör
ca 9 %.
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör
buller från vägar inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Det finns även riktvärden för buller från vägtrafik som gäller inomhusmiljön
(infrastrukturpropositionen 1996/97:53):


30 dBA ekvivalentnivå inomhus



45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

Översiktliga bullerberäkningar har genomförts i programmet Buller väg II,
enligt Naturvårdsverkets modell. Beräkningen visar att avståndet mellan
vägmitt och byggnadens fasad bör vara som minst 25 meter för att inte
riskera att överskrida gällande riktvärden. Bullerberäkningen har tagit höjd
för framtida prognostiserad trafikökning. Bullerberäkningen bifogas.
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Riksintressen

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust,
enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Fastigheten
ligger även inom riksintresse för kulturmiljövård, X (fornlämningsområde,
bebyggelsemiljö), enligt 3 kap. miljöbalken där ”Byarna X med malm och
vägallé och X med väl bevarad bebyggelse från 1906 med salsbyggnader och
ladulängor i kalksten” särskilt lyfts i beskrivningen av områdets särskilda
värden.
Biotopskydd

Stenmur finns i öster mot bygatan. Stenmurar i jordbrukslandskap omfattas
av biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Eventuella ingrepp kräver tillstånd
från länsstyrelsen.
Jordbruksmark och djurhållning

Platsen ligger i ett jordbrukslandskap där jordbruksverksamhet och betande
djur är vanliga inslag.
En gård med djurhållning och gödselbrunn finns i norra delen av Enetri, ca
500 meter norr om aktuell fastighet.
Synpunkter

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering –
VA/Fjärrvärme, Länsstyrelsen i Kalmar län, Trafikverket, E ON och
Skanova.
Länsstyrelsen och E.ON har inga synpunkter. Taxefinansiering –
VA/Fjärrvärme har ingen erinran.
Skanova har yttrat sig muntligen och informerar om att de har ledningar i
linje med väg 957 men har ingen erinran avseende föreliggande ansökan.
Trafikverket erinrar om minsta byggnadsfria avstånd från vägområdet på
12 meter samt att det är exploatörens ansvar att se till att riktvärden för buller
inte överskrids. Trafikverket förutsätter att nytillkomna fastigheter ansluter
till den enskilda vägen i öster. Vidare menar Trafikverket att eventuella
problem med stående vatten öster om väg 957 inte är en följd av vägens
avrinning och uppmanar sökanden att kontakta dikningsföretaget för att
utreda frågan vidare.
Överväganden
Ansökan innebär en fortsättning på befintlig bystruktur i söder och bedöms
därför på ett naturligt vis knyta an till en befintlig bebyggelsestruktur.
Utifrån befintlig bebyggelsestruktur, vägbuller och risk för stående vatten i
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väster bör tillkommande bebyggelse placeras på de blivande tomternas östra
sida. Lämpligt avstånd från fasad till byvägens kant är cirka 15 meter.
Hålls avståndet mellan vägmitt av väg 957 och byggnadens fasad på minst
25 meter bedöms riktvärden för buller ej överstigas.
Markhöjderna ska inte modifieras mer än nödvändigt för att skapa en
avrinning från byggnad.
Avståndet till närmaste djurhållande verksamhet med gödselbrunn bedöms
vara tillräckligt långt för att undvika olägenhet i form av flugor, lukt och
buller. Området ligger i ett jordbrukslandskap vilket innebär buller och lukt
periodvis, vilket får accepteras i denna typ av miljö.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 februari 2019.
Ansökan inkommen den 22 november 2018.
Yttrande Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme inkommit den 12 februari 2019.
Yttrande Trafikverket inkommit den 4 februari 2019.
Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 17 januari 2019.
Yttrande E ON, inkommit den 15 januari 2019 .
Yttrande Skanova, muntligt, den 13 februari 2019.
Grannyttrande X, inga synpunkter.
Grannyttranden X, inga synpunkter.
Grannyttrande X, inga synpunkter.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Lämna positivt förhandsbesked för avstyckning av två fastigheter för
enbostadshus från fastigheten Näsby 2:4 då förslaget är förenligt med
Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB)
3 kap 4§.
2. Riktvärden för buller och risk för stående vatten ska beaktas vid
byggnadernas placering i förhållande till väg 957.
3. Byggnads läge, skala och proportioner ska överensstämma med
omgivande befintlig bebyggelse. Den totala byggnadshöjden ska hållas
nere, våningsantalet begränsas till en våning med inredd vind. Lämpligt
avstånd från fasad till byvägens kant är cirka 15 meter.
4. Byggnation ska följa lokal bebyggelsetradition avseende material och
materialbehandling. Tak ska utföras med lertegel.
5. Markhöjden ska inte modifieras mer än nödvändigt för att skapa
avrinning från byggnad.
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6. Fastigheterna ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
7. Befintliga stenmurar ska bevaras.
8. Yttrande från Trafikverket ska beaktas.
_____
Information:

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.
För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer
att sändas separat.
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna
tid upphör tillståndet att gälla.
Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden.
Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning
påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen.
Det aktuella området omfattas av landskapsbildsskydd. Byggnationen kräver
tillstånd från Länsstyrelsen.
Expedieras till:
X
För kännedom:
X
X
X
Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme
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Dnr 2018/001231

X - Ansökan om förhandsbesked.
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus
Sammanfattning av ärendet
Ansökan

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheterna X.
Ansökan avser byggnation av enbostadshus samt garage. Ansökan anger en
byggnadsarea på maximalt 140 kvm samt garage á 110 kvm. Sökanden har
muntligt angett att bostadens byggnadsarea kan komma att bli något större
och garagets byggnadsarea något mindre men att bruttoarean blir densamma,
det vill säga cirka 250 kvm. Enbostadshuset avses utformas med en våning
utan inredd vind med lutningsvinkel på tak á 24-27°.
Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Förutsättningar
Översiktsplan

Området är inte utpekat i översiktsplanen.
Natur och arkitektur

X är en liten by som domineras av lantbruk. Den tänkta bostadstomten består
idag av ett cirka 30 meter brett släpp mellan två bostadsfastigheter i norr och
en avgränsning bestående av en hög och kraftig kalkstensmur som löper
mellan en mindre putsad byggnad och en lagårdsbyggnad. I dagsläget
används den tänkta tomten som upplag för ved och visst skrot kopplat till
jordbruksverksamhet. De i söder anslutande ekonomibyggnaderna är
grupperade kring en äldre mangårdsbyggnad med stående träpanel i ljus
kulör och lertegeltak. Mot vägen ligger en mindre stenmur med en ek och en
lind växande i densamma. Västerut angränsar en del av mangårdsbyggnadens trädgård och ett stycke mer vildvuxen mark innan åkermarken tar vid.
Även bostadshuset norr om den aktuella tomten har en fasad av stående
träpanel i ljus kulör med lertegeltak.
På östra sidan om vägen angränsar ett större lantbruk. Genom hela X, som
sträcker sig längs vägen i nord-sydlig riktning, ligger bostadsfastig-
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heterna nästan uteslutande på väster sida och jordbruksmarken med
tillhörande byggnader öster om vägen.
Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för fastigheten i
artportalen.
Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten.
Infrastruktur

Ledningar för kommunalt vatten och avlopp är dragna över de aktuella
fastigheterna, ca 50 m väster om föreslagen lokalisering för bostadshus.
Aktuella delar av fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde
för vatten och avlopp.
Fastigheten är belägen utmed väg 942, vilken trafikeras av 686 fordon per
dygn, enligt Trafikverkets databas NVDB på webb. Den tunga trafiken utgör
ca 11 %.
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör
buller från vägar inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Det finns även riktvärden för buller från vägtrafik som gäller inomhusmiljön
(infrastrukturpropositionen 1996/97:53):


30 dBA ekvivalentnivå inomhus



45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

Översiktliga bullerberäkningar har genomförts i programmet Buller väg II,
enligt Naturvårdsverkets modell. Beräkningen visar att avståndet mellan
vägmitt och byggnadens fasad bör vara som minst 25 meter för att inte
riskera att överskrida gällande riktvärden. Bullerberäkningen har tagit höjd
för framtida prognostiserad trafikökning. Bullerberäkningen bifogas.
Angöring till fastigheterna sker från väg 942. För att anordna utfart mot
allmän väg krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten.
Riksintressen

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust,
enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Området
omfattas inte av några övriga riksintressen.
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Biotopskydd

Stenmurar finns mot vägen i öster samt vid fastighetsgränsen i väster.
Stenmurar i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd enligt 7 kap
miljöbalken. Eventuella ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Jordbruksmark och djurhållning

Ett större lantbruk med nötdjur ligger på andra sidan vägen i öster. Närmast
ligger en maskinhall. Djurstallar ligger som närmast ca 60 m från fastighetsgränsen och gödselbrunn ca 170 m. Avskärmande byggnation finns mellan
fastigheten och gödselbrunnen.
Synpunkter

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering –
VA/Fjärrvärme, Länsstyrelsen i Kalmar län, Trafikverket, E ON och
Skanova.
Länsstyrelsen har inget att erinra. Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme har
inget att erinra.
Skanova informerar muntligen om att de har ledningar i mark längs med väg
942 men har ingen erinran avseende ansökan.
E ON informerar om att det finns markförlagda lågspänningskablar längs
tomtgränsen mot vägen. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan
markarbete påbörjas. Byggnad eller annan anläggning får inte utan
ledningsägarens medgivande uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
ledningen.
Överväganden
Ansökan innebär en naturlig komplettering i en befintlig bystruktur med
bostadshus väster om vägen. Ansökan innebär också en positiv uppsnyggning av fastigheten. Den föreslagna lokaliseringen av bostadshuset fungerar
väl med omgivande bebyggelse då den är något indragen från vägen och
placerad med långsidan i östvästlig riktning. Tillkommande bebyggelse ska
utföras på ett sätt som harmonierar med befintlig bostadsbebyggelse i
närområdet avseende skala och materialval. Stenmuren mot vägen samt ek
och lind kan med fördel bevaras för ett vackrare vägrum. Översiktlig
bullerberäkning ger vid hand att avståndet mellan vägmitt och byggnadens
fasad bör vara 25 meter. Det bedöms fungera väl med den situationsplan som
sökanden bifogat.
Infart till i väster liggande jordbruksskiften sker från annan plats, den föreslagna bebyggelsen försvårar därmed inte åtkomsten till jordbruksmarken.
Avståndet till närmaste djurhållande verksamhet med gödselbrunn bedöms
vara tillräckligt långt för att undvika olägenhet i form av flugor, lukt och
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buller. Området ligger i ett jordbrukslandskap vilket innebär buller och lukt
periodvis, vilket får accepteras i denna typ av miljö.
Den tilltänkta tomten består av tre fastigheter, X. För att undvika framtida
fastighetsrättsliga svårigheter får bostadshus och garage inte placeras över
flera fastigheter.
Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 februari 2019.
Ansökan inkommen den 30 november 2018.
Yttrande Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme den 12 februari 2019.
Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 17 januari 2019.
Yttrande E ON, inkommit den 15 januari 2019.
Yttrande Skanova, muntligt, den 13 februari 2019.
Grannyttranden X, inga synpunkter.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus och
garage då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2,
4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§.
2. Byggnads läge och skala ska överensstämma med omgivande befintlig
bostadsbebyggelse samt följa lokal bebyggelsetradition avseende
material och materialbehandling. Tak ska utföras med lertegel och
våningsantalet begränsas till en våning med inredd vind.
3. Byggnad får inte placeras över fastighetsgräns.
4. Riktvärden för buller ska beaktas vid byggnadernas placering i
förhållande till väg 942.
5. E.ONs yttrande ska beaktas.
6. Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
_____
Information:

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.
För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer
att sändas separat.
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Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna
tid upphör tillståndet att gälla.
Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden.
Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning
påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen.
Tillstånd från väghållningsmyndigheten krävs enligt väglagen 39 § för att
anordna utfart mot allmän väg.
Expedieras till:
X
För kännedom:
X
X
Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme
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Dnr 2018/000807

X - Olovlig byggnation
Sammanfattning av ärendet
Den 26 juli 2018 kom det in en anonym anmälan om olovlig byggnation på
fastigheten X. Tillsynsbesök gjordes samma dag och vi konstaterade att
huvudbyggnaden hade rivits och en ny byggnad var under byggnation på
samma plats.
Den rivna byggnaden låg i en hög på fastigheten.
Den 8 augusti 2018 skickades information till fastighetsägaren om att de
utfört en lovpliktig åtgärd utan varken bygglov eller startbesked samt att
åtgärden även kräver strandskyddsdispens.
Den 10 augusti 2018 meddelade fastighetsägaren att de forslat bort
rivningsmaterialet till återvinningsstation.
Den 20 augusti 2018 inkom en bygglovsansökan och har fått ärende nummer
2018-881.
Beslutsunderlag
Anmälan inkommen den 26 juli 2018.
Foton.
Situationsplan upprättad den 7 november 2018.
Kommunicering till sökande den 5 november 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (PBL) påföra byggsanktionsavgift om 39 244 kronor för att ha påbörjat byggnation innan
startbesked.
_____
Information:

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.
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Expedieras till:
X
Plan och bygg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 38

2019-02-28

Dnr 2018/000881

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad fritidshus
Sammanfattning av ärendet
Bygglov i efterhand har sökts på fastigheten X för ett nytt fridshus på 60 m²
som har uppförts på fastigheten som ersättning för det gamla fritidshuset
som var i mycket dåligt skick. Det nya fritidshuset har uppförts på samma
plats som det gamla. Inget vatten eller avlopp finns till fastigheten.
Tak beläggs med silvergrå plåt, fasader med ytskikt av grå plåt med utseende
som liggande panel, fönster med bågar av grå plast.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2019.
Ansökan inkommen den 20 augusti 2018.
Ritningar (plan, fasader, sektion,) inkomna den 20 augusti 2018.
Situationsplan upprättad den 21 november 2018.
Foto fasad inkommen den 19 februari 2019.
Förslag till beslut på mötet
Efter diskussion i nämnden om val av fasadmaterial och anpassning till
traditionell byggnadstradition yrkar ordföranden att ärendet återremitteras till
plan och bygg för ytterligare utredning med avseende på byte av fasadmaterial.
Beslutsgång
Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras
idag eller vid ett senare tillfälle och finner att samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att återremittera ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Återremittera ärendet till plan och bygg för ytterligare utredning med
avseende på byte av fasadmaterial.
_____
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Expedieras till:
Plan och bygg
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Dnr 2018/000231

Glömminge 1:58, del av - Ansökan om detaljplan.
Antagande
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit den 12 september 2007 ifrån sökanden om att
detaljplanelägga del av Glömminge 1:58 för enbostadshus.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare bostadstomter i RöhällaLökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering av den
befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är
syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området.
Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i
området.
En checklista för miljöbedömning, upprättad den 19 april 2018 och reviderad
den 22 november 2018, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2007, § 168, att
ställa sig positiv till att pröva områdets lämplighet genom detaljplaneförfarande. Planläggningen skulle avvakta resultatet av detaljplan för Lökenäsvägen. Detaljplanen för vägar inom Röhälla-Lökenäs vann laga kraft den
13 november 2014. Fastighetsbildning pågår för Lökenäsvägen.
Beslut om att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämnden den 19 april 2018, § 55. Planen har varit på samråd under tiden
30 april 2018 till den 28 maj 2018.
Beslut om att godkänna planen för utställning togs i miljö- och byggnadsnämnden den 22 november 2018, § 185. Planen har varit på utställning under
tiden 3 december 2018 till den 31 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2019.
Kommunens utlåtande, daterad den 28 februari 2019.
Plankarta, daterad den 28 februari 2019.
Planbeskrivning, daterad den 28 februari 2019.
Naturvärdesinventering, daterad den 12 september 2016.
Dagvattenutredning, daterad den 9 mars 2017.
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Checklista miljöbedömning, daterad den 22 november 2018.
Checklista sociala konsekvenser, daterad den 19 april 2018.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
1. Utlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 28 februari 2019
godkänns som sin egen.
2. Planförslaget daterat den 28 februari 2019 antas i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL) 5 kap 29 § (1987:10).
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(44)

