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Tjänsteskrivelse
Datum

Diarienummer

2012-03-12

2012/120

Årsanalys 2011 - Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens skyldigheter
inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över
byggnadsverksamheten. Nämnden ska vidare fullgöra kommunens uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddet samt naturvården och Agenda 21.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar därigenom för att forma kommunens
utveckling så att en långsiktigt hållbar tillväxt säkerställs.

Sammanfattning
Bokslut
2011

Nämndstotal (tkr)
Verksamhetens intäkter

Årsbudget Avvikelse i
Avvikelse i %
2011
tkr

13 844

11 570

2 274

20%

4 716
7 079
2 049

726
8 864
1 980

3 990

550%

-1 785

-20%

69

3%

Verksamhetens kostnader

-28 925

-31 140

2 215

-7%

varav
- personal
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)
- kapitalkostnad
- övrigt

-18 858
-1 055
-369
-8 643

-21 531
-1 035
-420
-8 154

2 673

-12%

Summa nettokostnader

-15 081

-19 570

varav
- bidrag
- taxor och avgifter
- övrigt

-20

2%

51

-12%

-489

6%

4 489

-23%

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar ett resultat för 2011 på +4 489 tkr.
Överskottet återfinns både som ökade intäkter och minskade kostnader.
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De ökade intäkterna beror till största delen, ca två tredjedelar, på att
aktivitetsnivån i ett antal projekt med extern finansiering har varit lägre under
2011 än vad som budgeterats, samtidigt som projektbidrag har utbetalats.
När det gäller kostnaderna finns överskottet inom personal. Anledningen till
denna avvikelse beror på att det under året funnits ett antal vakanser på
stadsbyggnadskontoret, såväl på mät- och kartsidan som på stadsbyggnadssidan.
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Viktiga händelser
År 2011 har präglats av några överordnade förändringar för
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet:
- Ny stadsbyggnadschef tillträdde i mars
- Beslut om ny samhällsbyggnadsförvaltning i april
- Ny plan- och bygglag trädde i kraft i maj
- Kommunekolog- och Agenda 21-tjänsterna fördes över från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden i juni
- Samgåendeprocesser med alla berörda medarbetare under hösten
- Beslut om nya taxor inom både plan- och bygg-, miljö- och hälsoskydds- och
livsmedelsområdet
- Beslut om igångsättande av fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad

Stadsbyggnadskontoret
Under året har flera detaljplaner påbörjats eller gått vidare i processen, och två
detaljplaner för inre ringvägen har vunnit laga kraft. Inledande steg har tagits i
några strategiskt viktiga planeringsprojekt såsom Centralstationen och
Rättspsykiatriskt centrum. Den fortsatta planeringen av Maglarps strand
kommer att till delar integreras i fördjupningen av översiktsplan för Trelleborgs
stad.
Tre nya planarkitekter har rekryterats under 2011 varav två påbörjade sin
anställning under januari och februari 2012. Detta kommer att innebära en
förstärkning av planverksamheten och att de många planeringsprojekten kan ta
fart.
Införandet av en ny plan- och bygglag har påverkat verksamheten kring
bygglovprövning och byggsamråd, inspektion med mera. Nya rutiner har
arbetats fram och ärendebalanserna har under året varit otillfredsställande höga.
I slutet av 2011 märktes det dock att de nya rutinerna har arbetats in och att de
flesta ärendena har avklarats tillfredsställande. Arbetsplatsbesöken har kommit
igång och fungerar tillfredsställande. Ärendemängden motsvarar fjolårets vid
denna tidpunkt.
Satsningen på att öka spridningen av bland annat GIS-system till kommunens
förvaltningar har resulterat i beslut att byta ut Infovisaren mot en ny och
modernare webbapplikation, Geosecma. Genom byte till den nya applikationen
ökar användarvänligheten samtidigt som systemet har en bättre funktionalitet.
Kommunen har dessutom från och med den 1 januari 2012 anslutit sig till
Geodataportalen, vilket medför att hela kommunen kan komma åt och använda
data från de flesta offentliga myndigheterna.
Utöver ovanstående har året präglats av den förestående sammanslagningen av
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och agenda 21-funktionen till den
nya samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Miljöförvaltningen
Den myndighetsorienterade delen av verksamheten löper i huvudsak i enlighet
med de kontroll- och tillsynsplaner som upprättas årligen. En stor del av
tillsynen har utövats i form av olika projekt som initierats av bland andra
Miljösamverkan Skåne, bland annat avseende siloanläggningar, kommunala
avloppsanläggningar, tvätterier, miljö-/återvinningsstationer m.m.
Under året har en checklista enligt Reach-lagstiftningen (regler inom
kemikalieområdet) tagits fram och sänts ut till ca 250 företag i kommunen.
Arbetet med inventering och sanering av PCB i byggnader har fortsatt. Projektet
innebär att fastighetsägare ska sanera om det finns PCB i husfogar.
Miljöförvaltningen påbörjade under år 2010 tillsammans med tekniska
förvaltningen och stadsbyggnadskontoret arbetet med vattendirektivet. Under
2011 har arbetet fortsatt med bland annat återrapportering till
Vattenmyndigheten för genomförande av åtgärdsprogrammet enligt
vattendirektivet.
Miljöförvaltningen har under år 2011 deltagit i Kemikalieinspektionens
nationella projekt ”Växtskyddsmedel i lantbruket”. Förvaltningen medverkade
under 2011 även i ett Miljösamverkan Skåne-projekt angående tillsyn av
lantbruk avseende växtnäringsläckage. Under 2011 har en uppföljning skett av
de överträdelser av strandskyddet som noterades vid inventeringen 2010.

Särskilda satsningar
Stadsbyggnadskontoret
Det har skett en satsning på nya rutiner och mallar som gör att den nya planoch bygglagen ska efterföljas tillfredsställande. Ett viktigt led i detta är
införskaffandet av ett digitalt ärendehandläggningssystem.
Det har vidare satsats stora resurser på att utveckla den nya webbapplikationen
Geosecma, till gagn för hela kommunen. För att avsluta projektet med
adressering av landsbygden gjordes en kraftsamling så att kommunfullmäktige
kunde fastställa vägnamnen i det sista västra området.
Miljöförvaltningen
Under 2011 startades det stora LIFE-finansierade EU-projektet Biogassys hållbart system för framställning och användning av biogas. Trelleborgs
kommuns viktigaste uppdrag är att etablera ett kunskapscenter för skånsk
biogasutveckling.
Under hösten 2011 har arbetet med att ta fram de lokala miljökvalitetsmålen
återupptagits och intensifierats, nu i samhällsbyggnadsnämndens regi. Likaså
fortskrider arbetet med kommunens klimatanpassningsplan, något som är mer
angeläget än någonsin efter de senaste årens översvämningar. En särskild
satsning på naturreservatet Maglarps Sandtag har förbättrat förutsättningarna
för backsvalorna. Genom en sammangrävning av den sydliga branten har ett
mycket gott häckningsresultat för backsvalorna kunnat nås.
Kommunen beviljades under året nya LONA-medel för följande projekt:
Albäcken - uppföljning och förslag till restaurering, Utredning av Ståstorpsån,
Äspöåns Våtmark, Klagstorp - rivning av pumphus samt Utveckling av
Albäcksområdet.
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Trelleborgs kommun blev antagen i Energimyndighetens program Uthållig
kommun inom området Näringspolitik och kan därigenom påbörja ett drygt
treårigt samarbete med andra kommuner.

Måluppfyllelse
Stadsbyggnadskontoret
Målet för stadsbyggnadskontorets verksamhet under 2011 har varit ”God och väl
utformad planberedskap”. Målet har i kvantitativ bemärkelse inte fullt ut kunnat
uppnås under året på grund av dels stor personalomsättning på plansidan, dels
en medveten satsning på kvalitetshöjning av verksamheten i sin helhet. Denna
satsning har varit nödvändig och innebär att grunden har lagts för att
verksamheten långsiktigt ska kunna leva upp till målet om en god och väl
utformad planberedskap.

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen har i huvudsak uppfyllt de mål som angivits i
verksamhetsplan 2011 och en redovisning finns i sin helhet rapporten
”Uppföljning av verksamheten 2011”.

Nyckeltal
Stadsbyggnadskontoret
Nyckeltal

Budget
2011

Utfall
2011

Kommentar

Antal slutförda
detaljplaner

8

6

Trots stor personalomsättning och
satsning på kvalitetshöjning har
nyckeltalet nästan kunnat hållas.

Antal bygglov
nämndsbeslut

80

38

Konjunkturnedgången under 2011 har
satt tydliga spår i antalet
bygglovansökningar, därav utfallet.

Antal bygglov
delegationsbeslut

700

367

Konjunkturnedgången under 2011 har
satt tydliga spår i antalet
bygglovansökningar, därav utfallet.

Antal grundkartor

10

5

Följer planverksamheten

Antal nybyggnadskartor

100

52

Nedgång i konjunktur har lett till färre
beställningar

Antal
fastighetsbildningsärenden

30

31

Enligt budget 2011

Miljöförvaltningen
Det har inte funnits nyckeltal framtagna för miljöförvaltningen.

Uppföljning fördelningsnyckeltal
Vare sig stadsbyggnadskontoret eller miljöförvaltningen har haft
fördelningsnyckeltal som grund för budgeten.
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Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens totala verksamhet visar ett resultat för 2011 på
+4 489 tkr, vilket närmare kommenteras nedan. Nämndsverksamheten uppvisar
ett resultat för 2011 på -109 tkr. Främsta orsaken till det är att kostnaderna för
trycksaker och kursavgifter blivit högre än budgeterat.

Stadsbyggnadskontoret
Inom ansvar 6010, motsvarande dagens avdelning Plan & Bygg, redovisas ett
resultat för 2011 på +612 tkr. Överskottet beror främst på att det under 2011
funnits vakanser inom denna verksamhet samt att de från 2010 överförda
medlen för samgående mellan Stadsbyggnad och Mät & Karta, endast har
förbrukats marginellt. Personalkostnaderna visar på ett överskott på ca 1 295
tkr. När det gäller intäkter för 2011 ligger utfallet för taxor och avgifter under
budget med ca 882 tkr. Övriga kostnader visar ett överskott på ca 199 tkr.
Mät & Karta uppvisar ett resultat för 2011 på +653 tkr. Överskottet beror främst
på att en GIS-tjänst varit vakant under hela året samt att en kartingenjör varit
tjänstledig under en stor del av 2011. Personalkostnaderna visar ett överskott på
ca 1 191 tkr. De totala intäkterna visar ett minus på ca 846 tkr. En svalare
konjunktur är en direkt förklaring till de minskade intäkterna. Övriga kostnader
visar på ett överskott på ca 308 tkr.

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen visar ett resultat för 2011 på +3 333 tkr. Detta överskott
beror till största del på att aktivitetsnivån i ett antal projekt med extern
finansiering har varit lägre under 2011 än vad som budgeterats, samtidigt som
projektbidrag har utbetalats. Intäkterna från taxor och avgifter motsvarar 98 %
av budgeten, dvs ett underskott på ca 71 tkr.

Ombudgetering
Av det redovisade resultatet om + 4 489 tkr anser samhällsbyggnadsnämnden
att 4 471 tkr ska ombudgeteras till 2012 års budget i enlighet med nedanstående
redovisning.

Samgående
Stadsbyggnadskontoret uppvisade 2010 ett positivt resultat som följd av flera
vakanser under en tid. Ett belopp om 561 tkr överfördes till 2011 års budget för
att användas till aktiviteter kopplade till samgåendet mellan dåvarande
stadsbyggnadskontoret och mät- och kartavdelningen. Under 2011 har ca 40 tkr
förbrukats i samband med ett internat.
Vid årsskiftet slogs stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen samman till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten inom de båda förutvarande
förvaltningarna präglas generellt sett av skilda yrkeskulturer och synsätt. En
förutsättning för att den nya förvaltningen ska kunna underlätta beslutsfattande
och skapa större tydlighet gentemot medborgare, företagare och andra sökande,
är att det skapas utrymme för gemensamma diskussioner kring synsätt,
förhållningssätt och liknande. De från 2011 överblivna medlen om 521 tkr
föreslås därför överföras till 2012 för insatser i syfte att skapa en tydlig,
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samordnad och transparent tillämpning av regelverken och en gemensam kultur
inom den nya förvaltningen.

Miljöstrategiska projekt
Miljöförvaltningen har ett antal projekt med tillhörande projektbudgetar. Dessa
projekt har dock ej påbörjats eller genomförts under året varför överskottet på
2 912 tkr föreslås överföras till 2012. Det rör framförallt det LIFE-finansierade
projektet Biogassys, men även ett antal olika naturvårdsinsatser i kommunen för
vilka LONA-medel har erhållits.

Detaljplanarbete
I samband med att kommunstyrelsen uppdrog åt samhällsbyggnadsnämnden att
ta fram en detaljplan för att möjliggöra etableringen av rättspsykiatrisk
initialvård i Trelleborg i enlighet med avsiktsförklaring med Region Skåne,
anslogs ett belopp om 300 tkr för framtagande av planen. Arbetet kommer att
inledas och till största delen pågå under 2012, varför det anslagna beloppet om
300 tkr föreslås överföras till 2012.

Särskild avtalspension
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 29 augusti 2011 beslut om särskild
avtalspension för den dåvarande miljöchefen, att gälla från den 1 januari 2012
fram till den 31 augusti 2012. Denna extra kostnad om 598 tkr för lön och
sociala avgifter har inte varit budgeterad utan belastar den övriga verksamheten,
varför beloppet 598 tkr föreslås överföras till 2012.

Digital nämndshantering
Nämnden har stora kostnader för hantering av nämndshandlingar under ett år,
såväl i form av den direkta papperskostnaden som kostnader för kopiering,
paketering och porto. Det finns idag tekniska lösningar i form av läsplattor som
innebär att nämnden arbetar digitalt ”från ax till limpa”, med besparingar i
arbetstid för personal, kostnader för papper och porto samt för miljön. Det
föreslås därför att 140 tkr överförs till 2012 för införskaffande av läsplattor till
nämndens ledamöter och ersättare.

Investeringar
Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadschefen påbörjade under 2011 ett leasingavtal gällande en
förmånsbil. Denna investering var ej budgeterad 2011 och uppgick till ca 155 tkr.
Verksamheten på Mät och karta har under 2011 haft en investeringsbudget för
mätutrustning på 250 tkr. Den totala investeringen för detta uppgick under året
till ca 239 tkr.

Miljöförvaltningen
Det har inte funnits några investeringar på miljöförvaltningen under 2011.

Personalredovisning
Anställda
Antalet tillsvidareanställda uppgick den 1 november 2011 till 36 personer, vilket
är två fler än förra året. Antalet visstidsanställda var vid samma tidpunkt tre
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personer, vilket är samma antal som föregående år. Antalet årsarbeten uppgick
under 2011 till 33,7, vilket är något mer än föregående år.
Värt att notera är att samhällsbyggnadsnämnden hade den högsta
personalomsättningen i procent under 2011. Denna uppgick till 11,1 procent
exklusive pensionsavgångar. Numerärt motsvarar det fyra personer som har
sagt upp sig för annan tjänst utanför kommunen.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet uppgick
under 2011 till 1,9 procent, vilket får anses vara lågt. Nämnden hade ingen
långtidssjukskrivning (> 60 dagar) under 2011.

Pensionsavgångar
Under 2011 har en person avgått med pension 30 november.

Förväntad utveckling
Under 2012 kommer förvaltningen att vara bättre bemannad än under 2011,
vilket medför att det inte kan förväntas samma överskott när det gäller
personalkostnader. Den nya taxan på plan- och byggområdet förväntas ge ökade
intäkter, vilket dock kan komma att motvägas av en lägre ärendeinströmning än
vad som är genomsnittligt.
Den tydliga satsningen på för kommunen strategiska detaljplaner, såsom
Centralstationen, rättspsykiatriskt center, ny brandstation med flera, innebär att
det under 2012 inte kommer att finnas några större intäkter från
detaljplanuppdrag. Det är dock angeläget att kunna genomföra dessa satsningar
för att skapa långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar för kommunen.
Under 2012 kommer successivt formerna för nämndens projektverksamhet att
tydliggöras och ställas i relation till övergripande politiska prioriteringar för
nämndens samlade verksamhet. Detta är en förutsättning för en fortsatt stor
projektverksamhet som en motor för en långsiktigt hållbar utveckling av
Trelleborgs kommun.
På miljösidan förväntas intäkter och utgifter kunna balanseras väl, under
förutsättning att äskade ombudgeteringar beviljas.

Plan & Bygg
Under 2012 kommer handläggningsrutinerna avseende såväl bygglov- som
planhandläggningen att kvalitetssäkras och effektiviseras, bland annat genom
införande av ett digitalt ärendehanteringssystem och framtagande av nya rutiner
och mallar. Samarbetsrutiner kring detaljplaneprocessen inom och mellan de
olika förvaltningarna kommer att utvecklas vidare under 2012.
Ett GIS-baserat program kommer att införas som verktyg vid upprättandet av
detaljplaner, vilket kommer att ge drastiskt förbättrade förutsättningar att
integrera tillgänglig GIS-data i planläggningen. Införandet kommer också att leda
till en mer direkt koppling till kommunens grundkarta, vilket kommer att
underlätta arbetet.
Under 2012 kommer många strategiskt viktiga detaljplaner att ta ett steg längre i
processen. Detaljplaneläggningen för bl.a. Centralstationen, Rättspsykiatriskt
center, Brandstationen och Västervång förväntas att ta fart under året. Arbetet
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med en fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad kommer att engagera en
stor del av den egna och andra förvaltningar under det kommande året.

Mät & Karta
Den förväntade utvecklingen för Mät & Karta koncentreras kring ett bättre och
effektivare samarbete med de övriga avdelningarna inom den nybildade
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett annat utvecklingsområde är arbetet med
introduktionen av den nya GIS-portalen och hur den kommuniceras ut till alla
förvaltningar på kommunen samt att ta tillvara alla olika former av data genom
anslutningen till Geodataportalen.

Hållbar utveckling
Under 2012 blir projektet Biogassys ett av de tyngsta projekten. Invigningen av
ett skånskt kunskapscentrum för biogasutveckling planeras till september 2012.
Ytterligare medel har beviljats för att särskilt framhålla Östersjöns resurser för
biogasproduktion i anläggningen. Nämnden har också beviljats medel för
upprustning av biogaskamrarna vid reningsverket i Smygehamn för att
möjliggöra rötning av alger.
Kretsloppet är en satsning som inriktar sig på att hitta praktiska lösningar på de
problem som identifierats i det övergripande och nu avslutade projektet Baltic
Master. Projektet ”Kretsloppet – övervakning” syftar till att studera effekterna på
ekosystemet av en fullskalig insamling av överskottsalger. Ett annat
kretsloppsprojekt är WAB (Wetlands Algae and Biogas), som kommer att
avslutas under 2012.
Naturarbete bedrivs som löpande verksamhet där skötsel av gröna områden och
stöd till hållbarhetsarbetet i kommunens skolor och förskolor väger särskilt
tungt. Under 2012 skapas ett grönområde i Klagstorp, omvårdnaden om
Albäcksområdet fortsätter liksom vad gäller naturreservatet Maglarps sandtag.
Arbetet med bildande av marint naturreservat i Skåre fortsätter under 2012,
liksom arbetet med revidering av miljömålen.
Nämnden har tillsammans med tekniska nämnden sökt medel från Havs- och
vattenmyndigheten för omfattande insatser i kommunens större
dikningsföretag. Om ansökan beviljas måste en projektorganisation snabbt
etableras i samverkan med andra berörda parter.

Miljö, Hälsa & Livsmedel
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en ny taxa inom miljöbalkens
område. Taxan är uppbyggd utifrån en risk- och resursbedömning för tillsyn av
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheter med stora risker måste
besökas oftare än de med lägre risker. Tillsynen ska dessutom ta hänsyn till de
miljömål som samhället ställt upp och bidra till att dessa nås. Under 2012
kommer en kraftsamling att göras för att genomföra dessa riskbedömningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansökt om LOVA-bidrag (LOkala
VAttenvårdsprojekt) för inventering av kommunens återstående enskilda
avloppsanläggningar. Om ansökan beviljas kommer ett treårigt arbete att
inledas.
Vad gäller kvalitet av utomhusluft kommer förvaltningen under 2012 att
inventera utsläppskällor för att ge underlag för mer korrekta
spridningsberäkningar. När det gäller dagvattenkvalitet kommer
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kvalitetskriterier att tas fram och en fördjupad tillsyn att inledas. På
kemikalieområdet kommer en samordnad tillsyn utifrån REACH att ske.
Inom livsmedelsområdet kommer förvaltningen att ha löpande tillsyn samt
delta i rikstäckande projekt, bland annat kontroll av salmonellagarantierna och
PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i fisk. Avdelningen deltar också i ett EUprojekt om samordnad livsmedelstillsyn.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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