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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av handläggningsrutiner
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun haft i uppdrag att granska
handläggningsrutiner och följa upp handläggningstider för beslut inom ett urval av miljö- och
hälsoskyddsnämndens myndighetsutövande delar. Granskningen omfattar plan- och
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och ingår i revisionsplanen för 2017.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har flera mål som strävar mot förbättrad kundnöjdhet och
effektiva handläggningsprocesser vilket har en påverkan på handläggningstider och praktisk
hantering av handlingar och dokument.
Av vår granskning framkommer att miljö- och hälsoskyddsnämnden har svårigheter att
hantera inkommande ansökningar om enskilt avlopp. Det finns en väntetid för enskilda
avlopp om ca nio veckor innan handläggningen påbörjas. Det är enligt vår bedömning inte
gångbart att ärenden hanteras först efter nio veckor. Vi ser positivt på att sökanden informeras
i ett tidigt skede om de långa handläggningstiderna. Vi bedömer att nämnden bör ta fram en
handlingsplan för att minska väntetiderna och säkerställa en snabbare handläggning.
Vi konstaterar utifrån vårt urval av ärenden att ungefär hälften av registreringarna av
livsmedelsanläggning har en handläggningstid som är längre än 2 veckor vilket gör att
verksamhetsutövaren får påbörja verksamheten innan registrering har skett.
I verksamhetssystemen samt på intranätet finns mallar för beslut. Det finns utöver detta
beskrivningar på intranät/digital pärm av hur olika typer av ärenden ska hanteras. Samtliga
rutiner stäms av årligen och det finns för varje rutin en utsedd handläggare som ansvarar för
att tillse att rutinen är aktuell.
Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska hanteras i
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att miljö- och hälsoskyddsnämnden
har en god ordning i diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med
handlingar, beslut och övriga dokument.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett högt resultat i NKI-mätningar. Vi bedömer att
det inom miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår arbete för att behålla och förbättra goda
resultat, bland annat genom djupintervjuer med näringsidkare samt genom arbetet med
Milj öförvaltning 2025 — Sveriges modernaste myndighet.

Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser, i enlighet med frågeställningar i
bilaga, senast 2017-11-01 till sakkunnigt biträde; bo.adel@kpmg.se
För kommunrevisionen

Erica NHinge /ordförande

UPPSALA KOMMUN
REVISORERNA

Yttrande till kommunrevisionen
Revisionen begär yttrande över bifogad granskning utifrån följande frågeställningar;
•
•
•
•
•

Med avseende på den genomförda granskningen vilka åtgärder föreslår ni att
genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna?
Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?
Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder?
Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet på nästa revision av
internkontrollplanen?
Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har
aktuell bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla nedan skälen till er
bedömning
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Handläggningsrutiner
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1

Sammanfattning
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun haft i uppdrag att granska
handläggningsrutiner och följa upp handläggningstider för beslut inom ett urval av
nämndernas myndighetsutövande delar. Granskningen omfattar plan- och byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och ingår i revisionsplanen för 2017.
För båda nämnderna finns flera mål som strävar mot förbättrad kundnöjdhet och
effektiva handläggningsprocesser vilket har en påverkan på handläggningstider och
praktisk hantering av handlingar och dokument.
Vi konstaterar att plan- och byggnadsnämnden har gjort ett stort arbete att kartlägga
processer för att förkorta handläggningstiderna gällande bygglov och förhandsbesked.
Nämndens uppföljning av handläggningstider för bygglov visar på korta
handläggningstider. Vi konstaterar att flera åtgärder vidtagits i syfte att korta ned
handläggningstiderna inom bygglov.
Gällande vår uppföljning av plan- och byggnadsnämndens handläggningstider
konstaterar vi att handläggningstiderna i huvudsak är korta. För vårt urval av bygglovsärenden hanteras samtliga ärende inom de föreskrivna 10 veckorna. Två av våra
granskade förhandsbesked har överskridit de tio veckorna som plan- och bygglagen
föreskriver. I diariet finns ingen registrering som visar att beslut om förlängning av
handläggningstiden har fattats, vilket i så fall hade inneburit att handläggningstiden fått
förlängas med ytterligare tio veckor.
Vi konstaterar en stor variation av handläggningstider för nybyggnadskartorna och
rekommenderar att plan- och byggnadsnämnden fastställer ett mål för
handläggningstid för nybyggnadskartor.
För detaljplanerna finns en stor variation i handläggningstid. Från 0,8 år till 6,3 år. Vi
rekommenderar plan- och byggnadsnämnden att följa upp och kartlägga om
hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan förändras för att åstadkomma en mer
effektiv handläggning.
Av vår granskning framkommer att miljö- och hälsoskyddsnämnden har svårigheter att
hantera inkommande ansökningar om enskilt avlopp. Det finns en väntetid för enskilda
avlopp om ca nio veckor innan handläggningen påbörjas. Det är enligt vår bedömning
inte gångbart att ärenden hanteras först efter nio veckor. Vi ser positivt på att sökanden
informeras i ett tidigt skede om de långa handläggningstiderna. Vi bedömer att
nämnden bör ta fram en handlingsplan för att minska väntetiderna och säkerställa en
snabbare handläggning.
Vi konstaterar utifrån vårt urval av ärenden att ungefär hälften av registreringarna av
livsmedelsanläggning har en handläggningstid som är längre än 2 veckor vilket gör att
verksamhetsutövaren får påbörja verksamheten innan registrering har skett.
Anmälan om värmepump hanteras i huvudsak skyndsamt.
För båda nämnderna gäller att handläggarna får stöd från administratör att hantera
inkommande post och diarieföring. Efter att ärenden är upplagda i systemen av
1
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administratör sker hanteringen av ärendet av respektive handläggare. Avslutning samt
expediering av ärende hanteras av administratör.
I verksamhetssystemen samt på intranätet finns för de båda nämnderna mallar för
beslut. Det finns utöver detta beskrivningar på intranät/digital pärm av hur olika typer av
ärenden ska hanteras. Samtliga rutiner stäms av årligen och det finns för varje rutin en
utsedd handläggare som ansvarar för att tillse att rutinen är aktuell.
Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska hanteras
i både plan- och byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att både plan- och
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god ordning i diariet
och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar, beslut och
övriga dokument.
Vi bedömer att plan- och byggnadsnämndens bygglovenheten driver ett aktivt arbete
för att nå målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-resultat. De åtgärder som
vidtas gynnar såväl handläggningstider som kundnöjdhet och är i enlighet med de
fastställda målen. Vi rekommenderar att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp
avseende kundnöjdhet för att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och
planverksamheten.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett högt resultat i NKI-mätningar. Vi
bedömer att det inom miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår arbete för att behålla och
förbättra goda resultat, bland annat genom djupintervjuer med näringsidkare samt
genom arbetet med Miljöförvaltning 2025 — Sveriges modernaste myndighet.
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2

Inledning/bakgrund
Korta handläggningstider och bra service för sökande är viktiga för kommunen. Planoch bygglagen från 2011-05-02 innebär bl a att handläggningstid för bygglov ska
snabbas upp och besked lämnas inom tio veckor.
1 förvaltningslagen (FL) finns regler för hur myndigheter i stat och kommun ska
handlägga sina ärenden och sköta kontakter med allmänheten. 1 FLs allmänna regler,
de sk servicereglerna, framgår i § 4 att frågor från enskilda ska besvaras så snabbt
som möjligt. 1 § 5 regleras myndighetens tillgänglighet för allmänheten. 1 § 7 anges att
handläggningen av ärenden gentemot enskilda ska ske så enkelt, snabbt och billigt
som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen utgår från följande:
e

Handläggningstider för delegationsbeslut respektive nämndbeslut

O Har svar lämnats på ett korrekt sätt?

2.2

e

Är svaren registrerade på ett korrekt sätt?

o

Hur hanteras överklagningar?

o

Service till sökanden

•

Mäts kundnöjdhet? Resultat?

Avgränsning
Granskningen omfattar handläggningen av ärenden inom miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden under 2017. Ett urval görs till
följande typer av ärenden: bygglov, nybyggnadskarta, enskilda avlopp, anmälan om
värmepump, anmälan livsmedelsanläggning, förhandsbesked, detaljplaner och
strandskyddsdispenser inom vilka vi gör stickprov.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
e
e

2.4

Gällande lagar och rekommendationer
Tillämpbara interna regelverk och policys

Ansvarig nämnd
Granskningen avser miljö- och hälsoskyddsnämnden samt plan- och
byggnadsnämnden under 2017
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2.5

Projektorganisation/granskningsansvariga
Granskningen har utförts av Caroline Fornbrant, kommunal yrkesrevisor, under ledning
av Mats Lundberg certifierad kommunal revisor.
Rapporten är saklighetsgranskad av chefer vid respektive förvaltning.

2.6

Metod
Granskningen har genomförts genom:
O Dokumentstudier av rutiner, lagar och regler etc.
O Stickprovsvisa urval avseende handläggningstider.
O Intervjuer med berörda tjänstemän.
O Urval: utifrån förteckning över ärenden inom respektive nämnds ansvarsområde
upprättade från januari 2017 till och med april 2017 har ett urval av ärenden gjorts.
Vi har för dessa ärenden följt upphandläggningstid, samt hur ärendet formellt
hanterats i diariesystem.

3

Lagstiftning och styrande dokument
Enligt PBL (9:14) ska byggnadsnämnden kontrollera att ansökan är komplett och
därefter skicka ett mottagningsbevis till sökanden. Denna granskning ska göras
skyndsamt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om tidsfristen för beslutet.
Enligt PBL (9:27) är tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked tio veckor.
Tidsfristen börjar löpa den dag då ansökan som inkommit till byggnadsnämnden är
fullständig.
Enligt livsmedelslagen får verksamhetsutövare som sökt om registrering av
livsmedelsanläggning påbörja sin verksamhet två veckor efter att ansökan om
registrering har skickats till tillsynsmyndigheten.
Enligt Offentlighets- och sekretesslag (5:1), ska av de handlingar som registreras
framgå datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan
beteckning, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare
och i korthet vad handlingen rör.
I förvaltningslagen (FL) finns regler för hur myndigheter i stat och kommun ska
handlägga sina ärenden och sköta kontakter med allmänheten. I FLs allmänna regler,
de så kallade servicereglerna, framgår i § 4 att frågor från enskilda ska besvaras så
snabbt som möjligt. I § 5 regleras myndighetens tillgänglighet för allmänheten. I § 7
anges att handläggningen av ärenden gentemot enskilda ska ske så enkelt, snabbt och
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
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4

Resultat av granskningen

4.1

Kommunala styrdokument

4.1.1

Plan- och byggnadsnämnden
Reglemente
Plan- och byggnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen och där
tillhörande lagar samt andra föreskrifter med undantag för översiktlig planering.
Nämnden ansvarar även för planeringen och förslag till inrättande av områdesskydd
enligt miljöbalken, samt uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Verksamhetsplan — mål och nyckeltal relevanta för granskningen
Plan- och byggnadsnämnden antog i december 2016 verksamhetsplan och budget för
2017. Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges
övergripande styrdokument mål och budget 2017-2019. Nämnden har brutit ner
fullmäktiges inriktningsmål om ekonomi och tillgång på bostäder och arbete till
nämndmål, strategier och åtgärder för att arbeta mot fullmäktiges mål.
Verksamhetsplanen följs upp per tertial.
Följande målsättningar och nyckeltal som är relevanta för föreliggande granskning:
O Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid
o Bygglov NKI-utveckling
Fullmäktige
mål

Nämndmål

Nämndens strategi för
måluppfyllelse

Nämndens åtgärder för
förverkligande av strategin

Uppsala
kommun
ska ha en
jämställd
och hållbar
ekonomi

Dra nytta
av ny teknik
för att
skapa
effektivisering

För att möta behoven från en
växande kommun och ökade
förväntningar från medborgare
måste våra interna processer
effektiviseras. Nämnden ska
aktivt arbeta för att identifiera
och dra nytta av ny teknik som
ger lägre konster och/eller
högre kvalitet.

Implementera kommungemensamma IT-lösningar för
att effektivisera och förbättra
nämndens processer.

Uppsalas
invånare
ska ha

2000 nya
arbetsplatser årligen

För att säkerställa en hållbar
tillväxt ska nämnden skapa
förutsättningar för 2000 nya
arbetsplatser årligen

Implementera den nya GISplattformen i verksamheterna för
ett modernt arbetssätt.
Tillämpa verksamhetsnära ITtillämpningar för att skapa
effektiviseringar och mer
kundnytta, i väntan på
införande av nya överordnade
system.
Antagna detaljplaner och
godkända bygglov för 2000 nya
arbetsplatser per år.
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bostad och
arbete

4.1.2

3000 nya
bostäder
årligen

För att säkerställa en hållbar
tillväxt ska nämnden skapa
förutsättningar för 3000 nya
arbetsplatser årligen

Godkända program, antagna
detaljplaner och godkända
bygglov för 3000 nya bostäder
per år.

Kommunen
känneteckn
as av god
service,
tillgänglighe
t och
effektivitet

Mätningar visar att förtroendet
för Uppsala kommun idag är
svagt. Nämnden ska aktivt
arbeta för att öka nöjdheten
bland de som kommer i
kontakt med nämndens
verksamhet.

Utarbeta handlingsplan för ökad
kundnöjdhet inom bygglov
Förbättra företagsservice vid
myndighetsutövning och i all
övrig kontakt med
näringslivet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Reglemente
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, om inte annat anges i reglementet, livsmedelslagen, alkohollagen,
lotterilagen, tobakslagen, och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Vad som i övrigt enligt lag eller föreskrifter ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Den kommunala lantmäterimyndigheten samt uppgifter enligt lagen om
lägenhetsregister ingår i nämndens ansvarsområde.

Verksamhetsplan

mål och

nyckeltal relevanta för granskningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antog i december 2016 verksamhetsplan och budget
för 2017.
Nämnden har brutit ner fullmäktiges inriktningsmål och uppdrag till nämndmål, åtgärder
och förväntade effekter av åtgärderna för att arbeta mot fullmäktiges mål.
Inom miljöförvaltningen har ledningsgruppen genomfört omvärldsanalys och utifrån
genomförd analys tagit fram förslag på aktiviteter som har en koppling mot de av
fullmäktige satta inriktningsmålen. Förslagen på aktiviteter lämnas sedan till nämnden
inför arbetet med verksamhetsplanen som styr inriktningen på aktiviteterna. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden genomför tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp ett
strategiskt seminarium som blir ett underlag för verksamhetsplanen. I förvaltningens
operativa plan specificeras hur många timmar som beräknas åtgå för att genomföra
planerade aktiviteter, alternativt om åtgärden är en del av det löpande arbetet. Den
operativa planen är fastställd av miljödirektören.
Verksamhetsplanen följs upp per tertial.
Följande målsättningar är relevanta för föreliggande granskning:
Fullmäktigemål/
Uppdrag

Nämndmål/
uppdrag

Nämndens åtgärder

Förväntade effekter av
åtgärderna
6
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Uppdrag:
Underlätta för
smarta
innovationer i
den egna
verksamheten
och utgöra
testbädd för ny
teknik, smarta
tjänster och
klimatsmarta
innovationerna.

Delta i kommunledningskontorets upphandling av
nytt handläggarstöd
Delta som utvecklingskommun i utvecklingen av
företagssajten
verksamt.se

Implementera nytt GISsystem

Undersöka möjligheterna
att ta med data ut i fält
Uppsalas invånare och organ isationer ska
vara delaktiga i
att utforma
samhället

Nämndens verksamhet utvecklas i dialog
med de vi möter
i tillsyn och
förrättningar

Nytt handläggarstöd i
drift som stödjer
användningen av
innovativa arbetssätt.
Nationell sajt med guider,
informationsförsörjning och
e-tjänster som underlättar
för restaurangföretagare i
kontakter med myndigheter
och kommuner
Nya programvaror i drift för
hantering av geografisk
information
Effektivare verksamhet
genom moderna och
innovativa arbetsmetoder.

Utveckla insatser som
ökar kundnöjdhet utifrån
2016 års djupintervjuer

Högre kundnöjdhet

Delta i kommunledningskontorets arbete med att
inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter för
medborgare, företag och
organisationer för att
komma i kontakt med
kommunen

Högre kundnöjdhet

Kommentar
Vi konstaterar för både plan- och byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden att det finns en tydlig koppling från fullmäktiges inriktningsmål till
nämndernas mål, strategier och aktiviteter i respektive nämnds operativ
plan/verksamhetsplan.
Det finns mål som är relevanta för föreliggande granskning, flera av målen strävar mot
förbättrad kundnöjdhet och effektiva handläggningsprocesser vilket har en påverkan på
handläggningstider och praktisk hantering av handlingar och dokument.
Verksamhetsplanerna för de båda nämnderna följs upp per tertial.
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4.2

Handläggningstider för delegationsbeslut respektive
nämndbeslut

4.2.1

Plan- och byggnadsnämnden
Plan — och byggnadsnämnden anger i årsredovisning 2016 att bygglov har utökat sin
uppföljning av ärenden för att säkerställa att ärenden hanteras i rätt tid. Det
framkommer även att handläggningstiderna för bygglov har kortats.
Sedan 2015 har bemanningen på bygglovenheten fördubblats och antalet
planhandläggare på planenheten ökat med ca en tredjedel.
Handläggningstider bygglov 2016-2017 — nämndens uppföljning i årsredovisning 2016
samt tertialuppföljning 1,2017
Helår 2016

Jan — mars 2017

Genomsnittlig handläggningstid

3,7 veckor

3,7 veckor

Andel som klaras inom 10 veckor

93 %

100 %

Andel som klaras inom 8 veckor

Ej uppföljt

96 %

Andel som klaras inom 6 veckor

79

91 %

Den genomsnittliga handläggningstiden för nybyggnadskarta under 2016 var 26 dagar.
Under sista delen av 2016 samt under 2017 har handläggningstiden för framställning
av nybyggnadskarta varit längre beroende på att kommunens har bytt ut stöd för GIS.
Det finns inga nämndmål för hur lång tid det ska ta mellan beställning och
framställning/-leverans av nybyggnadskarta, dock finns ett mål inom bygglovenheten
att framställning av nybyggnadskarta ska ta tre veckor. De varierande
handläggningstiderna för nybyggnadskartor beror enligt uppgift i huvudsak på
tidsåtgången för att skicka kartan på remiss (Uppsala vatten, Lantmäteri och
planenhet).

De förkortade handläggningstiderna förklaras genom att
e
O
O
o

Bemanningen utökats
ärenden sorteras på ett annat sätt
Rutiner och processer har setts över för fördelning av ärenden
Det finns en tydlig bevakning för handläggaren över vilka ärenden som behöver
hanteras och det finns en strategi för hur olika typer av ärenden ska hanteras
utifrån om de är mycket enkla, enkla eller komplicerade. För mycket enkla
ärenden gäller att de ska beslutas inom en vecka, för de enkla ärendena gäller
att kontroll av om ärendet är komplett ska göras inom en vecka. För de mer
komplicerade ärendena ska en återkoppling till sökanden göras inom en vecka.
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•

Det finns en förhandsgranskningsgrupp för inkommande bygglov varifrån
ärenden fördelas ut till handläggare utifrån vilken typ av ärende det rör sig om
samt vilken handläggare som har kapacitet att hantera fler ärenden.
G
Bevakning av ärenden sker utifrån de riktlinjer som satts för hur länge ett
ärende får vara väntande innan kontakt tas med sökande eller handläggningen
påbörjas. På handläggarnivå går att följa upp vilka ärenden som behöver
hanteras.
• Nämnden har kommit ikapp med gamla ärenden och kan nu arbeta med nya
ärenden vilket gör att handläggningstiden förkortats för nyinkomna ärenden.
O För närvarande verkar Stadsbyggnadsförvaltningen för att flytta mätresurserna
som arbetare med nybyggnadskartor samt utstakning och lägeskontroll till
bygglovenheten för att förbättra styrningsförmågan för processerna och för
förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Åtgärden planeras bli slutförd under
2017
Det har gjorts en kartläggning över hur många detaljplaner som är pågående, det vill
säga planer där uppdrag har givits och planen sedan inte blivit antagen. 120 planer är
pågående och av dessa har ca 70 planer prioriterats utifrån fullmäktiges mål om
bostäder och lokaler för arbetsplatser. Övriga planer har kategoriserats in tre olika
kategorier — avsluta, sätta på väntelista eller göra färdigt då endast lite arbete kvarstår.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om prioriteringsordningen, enligt uppgift ska även
plan- och byggnadsnämnden fastställa prioriteringsordningen. Kriterierna utgår enligt
granskningen från att säkerställa att planläggning och byggnation är hållbar utifrån ett
ekonomiskt helhetsperspektiv för hela Uppsala kommun och åstadkomma en bättre
samordning av kommunens olika verksamheter. De kriterier som satts upp är:
kommunal ekonomi, genomförbarhet, volym, system/synergieffekter, samt
värdehöjning. Syftet med prioriteringen är bland annat att skapa en tydlighet mot
byggherrarna om vad de kan förvänta sig från kommunen inom detaljplaneläggningen.
Nämnden har i de fall en detaljplans framtagande är mycket angelägen och tidplanen
kort i valt att ej besluta i samtliga steg i processen, genom att i samband med
planuppdraget även besluta om samråd och granskning. Det finns möjlighet för
nämnder att uppdra åt förvaltning att fortsätta till nästa steg i detaljplaneprocessen utan
föreliggande nämndbeslut. Nämnden har dock valt att som regel hantera de
beslutspunkter som finns enligt PBL. Enligt muntliga uppgifter åtgår 1,5-3 år för den
typiska planen att antas från att uppdraget ges.
Det genomförs inom planområdet ingen strukturerad uppföljning eller analys över hur
ställtiderna för detaljplaner ska kunna förkortas utan utgångspunkten är i plan- och
bygglagens regler för de olika skedena i detaljplaneläggningen.
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Redovisning av handläggningstider för vårt urval av ärenden.
Bygglov Förhands- Nybyggnadsbesked
karta
8/1
23/3
‘a-)
c.)

58/8
73/10

88/13

Detaljplaner Förfarande
i antagna 2017
i - antal år
0,8

42/6

9/1

109/16

76/11

6/1

77/11

27/4

1,0
1,0
1,0

38/5

52/7

1,1

4/1

44/6

1,2

ca
-c a) 14/2
72 4/1
t
:(15 18/3

1,2
1,4
2,1
2,8
3,0
3,4
6,3

Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Utökat
planförfarande
Normalt
planförfarande
Enkelt
planförfarande
Normalt
planförfarande
Normalt
planförfarande

Kommentarer
Vi konstaterar att nämnden, gällande bygglov och förhandsbesked, har gjort ett stort
arbete att kartlägga processer för att förkorta handläggningstiderna. Den uppföljning
som nämnden genomför av handläggningstider för bygglov visar på korta
handläggningstider. Vi konstaterar att flera åtgärder vidtagits i syfte att koda ned
handläggningstiderna inom bygglov.
För våra granskade ärenden gällande handläggningstider lämnar vi följande
kommentarer:
Vår uppföljning av nämndens handläggningstider visar i huvudsak på korta
handläggningstider. För vårt urval av bygglovärenden hanteras samtliga ärende inom
de föreskrivna 10 veckorna.
För tre av förhandsbeskeden inom vårt stickprov ska beslut fattas av nämnden den 1
juni. Beslutet var inte fattat vid uppföljningen av vårt urval, i vår uppföljning har vi
angivit 1 juni som beslutsdatum för att kunna mäta handläggningstiden. Två av
förhandsbeskeden har överskridit de lagstadgade tio veckorna. 1 diariet finns ingen
registrering som visar att beslut om förlängning av handläggningstid har fattats, vilket i
så fall hade inneburit att handläggningstiden hade fått förlängas med ytterligare tio
veckor.
Uppföljningen av handläggningstiden för nybyggnadskartor visar att tiden varierar
mellan 27 dagar och 88 dagar. Det finns inget mål eller lagstöd för hur snabbt
handläggning ska ske, mer än förvaltningslagens regler om skyndsam handläggning.
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Vi rekommenderar att nämnden fastställer ett mål för handläggningstid för
nybyggnadskarta.
För detaljplanerna finns en variation av handläggningstiden från 0,8 år till 6,3 år.
Gällande den detaljplan som antogs efter 0,8 år fattade nämnden beslut om både
samråd och granskning vid tillfället för givande av planuppdraget. Vad gäller planen där
arbete på gick under 6,3 år gjordes ett stort omtag efter granskningsförfarandet vilket
orsakade förlängning av processen. Inom detaljplaneområdet har inte genomförts
någon strukturerad uppföljning avseende hur produktionstiden för en detaljplan kan
förkortas. Vi rekommenderar nämnden därför att följa upp och kartlägga om
hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan förändras för att åstadkomma en mer
effektiv handläggning.
4.2.2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Åtgärder för att säkra handläggningstider
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anger i årsredovisningen 2016 att nämnden har
förtydligat informationen om hur handläggningen går till inom flera
myndighetsområden.
Av uppföljningen av verksam hetsplanen per tertial 1, 2017 framkommer att arbetet med
den förebyggande tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd inte följer beslutad plan.
Enligt uppföljningen i årsredovisningen 2016 hanteras den förebyggande tillsynen av
enskilda avlopp inte enligt nämndens plan på grund av att många ansökningar om
enskilda avlopp har inkommit. Enligt uppföljning av verksamhetsplanen per tertial 1,
2017 följer nu nämnden planen gällande arbetet med den förebyggande tillsynen av
vatten och avlopp medan arbetet med den uppföljande tillsynen tagit mer tid än
planerat.
Nämndens mål 2016 om att tillståndsansökningar om enskilda avlopp ska hanteras
inom 6 veckor klarades inte under 2016. Enligt uppföljningen i årsbokslutet har det tagit
10-15 veckor innan handläggning påbörjats. Enligt uppföljningen av
verksamhetsplanen per tertial 1, 2017 har antalet ansökningar om nytt enskilt avlopp
fortsatt vara fler än förväntat. Detta gör att tiden ett ärende får vänta innan
handläggning påbörjas fortsatt är lång men har minskat sedan årsskiftet. Enligt
tertialuppföljningen tar det maximalt nio veckor innan handläggningen påbörjas av
ansökan om enskilt avlopp.
Den stora mängden ansökningar om enskilt avlopp hör samman med den inventering
av bristfälliga avlopp som pågått sedan 2007 och avslutas under 2019. I samband med
inventering föreläggs fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att inom 2,5 år
åtgärda sina avlopp och ansöka hos nämnden vid installation av de nya avloppen. Det
har framkommit att de långa handläggningstiderna för ansökan om enskilt avlopp bland
annat beror på stora personalvakanser under 2015 vilket har orsakat en eftersläpning.
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Åtgärder som har vidtagits i syfte att korta handläggningstiderna för de enskilda
avloppen är:
O Bemanningen har utökats - tre nyanställningar har gjorts sedan 2015.
O En administratör har förstärkt avdelningen och hjälper till att förbereda ärenden
och planera rutter för handläggarna vid inspektion.
e Handläggningsprocesserna har setts över
. Enligt tertialuppföljningen har förvaltningen med hjälp av IT-stöd effektiviserat
handläggningen av ansökningar om enskilt avlopp. Bland annat införde
förvaltningen en ny e-tjänst för att ta emot ansökning digitalt och ett kartverktyg
som gör det möjligt att på ett tidseffektivt sätt hantera flera ärenden inom
samma geografiska område samtidigt.
Enligt årsbokslutet 2016 har inte strandskyddstillsynen kunnat genomföras enligt vad
som planerats och även här finns en väntetid innan handläggning av
strandskyddsdispenser kan påbörjas. 1 samband med våra intervjuer framkommer att
väntetiden för handläggningen av strandskyddsdispenser vid granskningstillfället är
fyra veckor. Fyra veckors väntetid för handläggning är enligt uppgift endast en
ögonblicksbild som inte är representativ för hur handläggningstiderna tidigare sett ut
eller är en bedömning av handläggningstider framöver kommer ser ut. Orsaken till
väntetiderna för handläggning av strandskyddsdispenser kan förklaras med genomförd
inventering av bristfälliga enskilda avlopp samt en omfattande byggnation i Uppsala
kommun.
Det finns enligt muntliga uppgifter en bevakning och uppföljning av ärenden (enskilda
avlopp och strandskyddsdispenser) som väntar på att kunna handläggas och ärenden
fördelas ut till handläggare i takt med att ärenden färdigställs. Enligt uppgift lämnas
information till sökanden om de uppskattade väntetiderna vid ansökningstillfället.
Enligt uppgifter vid intervjun tar det ca två veckor att handlägga en anmälan om
värmepump. Det framkommer att det har genomförts förenklingar och förändringar i
ansökningshandlingarna som gör att handläggningstiden uppskattas att ha kortats.
Registreringar av livsmedelsanläggningar sker enligt uppgift skyndsamt. Enligt
livsmedelslagen ska nämnden inom två veckor genomföra registrering, i annat fall får
verksamhetsutövaren påbörja verksamheten.
Enligt tertialuppföljningen av verksamhetsplanen 2017 har arbetet med den
förebyggande och den uppföljande tillsynen inom livsmedelsområdet följt planen.
Antalet inkommande anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning var fler än
förväntat.
Redovisning av handläggningstider för vårt urval av ärenden.
Nedan presenteras handläggningstider för vårt urval av ärenden. Handläggningstiden
är mätt från att ärendet inkommit till att beslut fattats och utgår således inte från när
ärendet varit komplett. För det ärenden som markerats med asterisk har beslut ännu
inte fattats, vi har då angett datumet för när uppföljningen gjordes för att få fram en
minsta handläggningstid.
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Registrering
livsmedelsanläggning

Antal dagar/veckor per ärende

' 28/4

i
Ansöknan om
i enskilt avlopp
142"/20

Anmälan om
i installation av
; värmepump
28/4

Strandskyddsdispenser
43/6

28/4

36/5

27/4

133*/19 _

11/2

9/1

22/3

126*/18

34/5

21/3

31/4

48/7

1/1

27/4

29/4

I 89/13

3/1

5/1*

2/1

81/12

1/1

19/3

1/1

71/10

70"/10

33/5*

i 0/0

82*/12

3/1

40/*6

5/1

76*/11

12/2

5/1

68/10

21/3

3/1

79*/11

33*/5

4/1

48*/17

41/6

18*/3

2/1

34*/5

i 7/1

22/3

6/1

Kommentarer
Vi konstaterar utifrån vårt urval av ärenden att för 7 av 16 ärenden är
handläggningstiden för registrering av livsmedelsanläggning längre än 2 veckor vilket
gör att verksamhetsutövaren får påbörja verksamheten innan registrering skett.
Anmälan om värmepump hanteras i huvudsak skyndsamt från att ärenden är kompletta
och flera ärenden hanteras inom någon dag.
Enligt uppgifter i samband med våra intervjuer framkommer att det i dagsläget finns en
väntetid för strandsskyddsdispenserna, av våra stickprov framgår dock att
handläggningstiden för dispenserna är mellan 1-6 veckor vilket vi bedömer som
skyndsamt.
Av vår granskning framkommer att nämnden har svårigheter att hantera inkommande
ärenden vid ansökningar om enskilt avlopp. Det finns en väntetid för handläggning av
ansökan om enskilt avlopp på ca nio veckor. Det finns enligt uppgift en bevakning av
inkommande ärenden och en uppföljning görs avseende vilken väntetid som gäller för
dessa ärenden innan handläggningen kan påbörjas. Handläggningstider för enskilda
avlopp varierar mellan 7 veckor upp till 20 veckor eller mer. Tiden avser från att
ansökan inkom till nämnden.
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Det är enligt vår bedömning inte gångbart att ärenden inte hanteras förrän efter 9
veckor vilket gäller för ansökan om enskilt avlopp. Vi ser positivt på att sökanden
informeras i ett tidigt skede om de långa handläggningstiderna. Vi konstaterar att flera
åtgärder har vidtagits i syfte att förkorta handläggningstider och väntetider för ansökan
om enskilt avlopp men bedömer att nämnden bör ta fram en handlingsplan för att
minska väntetiderna och säkerställa en så snabbare handläggning.

4.3

Rutiner för registrering av inkommande ärenden
För att besvara frågan om svar har lämnats på rätt sätt har vi använt samma urval av
delegationsbeslut. Vi har granskat diariet utifrån ett antal frågeställningar för respektive
ärendetyp.

4.3.1

Plan- och byggnämnden
Enligt uppföljningen i årsredovisningen har bygglovenheten utvecklat sina rutiner och
interna riktlinjer för att säkerställa att alla sökanden behandlas lika och att ansökningar
bedöms enligt samma principer.
Vi har tagit del av en stor mängd skriftliga rutiner för hur ärenden ska hanteras i
Uppsala kommun inom PBL-området. För bygglov finns en så kallad digital pärm som
redogör för hur ärenden hanteras. Pärmen innehåller mallar, granskningsblad,
uppgifter om vilket underlag som krävs för olika typer av ärenden, riktlinjer för
bedömningar, utförliga arbetsrutiner kring hur ärendet ska hanteras i
ärendehanteringssystemet.
Det finns även en kollegial kontroll av delegationsbesluten avseende hur taxan har
tillämpats, korrekturläsning och kontroll av att rätt lagparagrafer används.
Varje vecka finns tillfälle för handläggarna att lyfta ärenden där de behöver stöd i sin
bedömning till den så kallade öppna granskningen.
Hanteringen av inkommande ärenden sker genom central postöppning vid
förvaltningen. 1 de pågående ärendena hanterar handläggare och administratörer
registrering av handlingar i verksamhetssystem.
Handlingar upprättas direkt i verksamhetssystemet vilket gör att utgående handlingar
diarieförs när de skickas.
Beskrivning av resultat för våra urval
Bygglov
Vi har följt upp byggloven utifrån om beslut finns fastställt, ärendena är
komplettförklarade, om mottagningsbevis har skickats, om det finns registrerat att
berörda sakägare har hörts, om ärendet har kungjorts i post och inrikes tidningar. Nio
bygglovsärenden har ingått i urvalet.
Uppföljningen av våra stickprov för bygglov visar att samtliga händelser finns
registrerade. Mottagningsbevis har skickats till sökanden vid komplett ärende och
registrering finns över hörande av sakägare. Samtliga beslut har kungjorts och det
finns fastställda beslut med besvärshänvisningar.
14
C, 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved
Error! Unknown document property name.KPIVIG Public

Uppsala kommun
Granskning av
KPMG AB
2017-06-07

Det finns inom vårt urval ett ärende som avslagits på grund av planstridighet, samt fyra
ärenden där komplettering har begärts men inte inkommit.
Förhandsbesked
För förhandsbeskeden har samma kontroll som för byggloven gjorts. Vi konstaterar
utifrån vårt stickprov att det finns flera ärenden som avskrivits på grund av att
sökanden dragit tillbaka sin ansökan. I ärendena finns registrerat att grannar och andra
sakägare har hörts samt att mottagningsbevis om att ärendet är komplett har skickats
ut. Fyra förhandsbesked har kontrollerats.
Inom vårt urval är det vid tidpunkten för uppföljning endast ett ärende som har
beslutats. Vi kan därför inte kontrollera huruvida beslut finns fastställt, om
besvärshänvisning finns bifogad samt om ärendet har kungjorts.
Nybyggnadskartor
Gällande nybyggnadskartorna har vi kontrollerat om det finns beställning registrerad
samt om det finns fastställd karta. Handläggningen av sex nybyggnadskartor har
kontrollerats. Vi konstaterar att beställningen finns registrerad men att kartorna endast
finns registrerade som en bilaga i utgående e-post. Vi rekommenderar att kartan
fastställs som en egen åtgärd i systemet.
Detaliplaner
Detaljplanerna har kontrollerats enligt punktlista nedan. Vi har granskat fyra
detaljplaner som har hanterats med standardförfarande och en detaljplan som har
hanterats med utökat förfarande (vi har granskat Dragarbrunn 25:1 — utökat förfarande,
Löten 1:12, Kåbo 1:1, Boländerna 13:2, Vaksala-Lunda 1:16 — samtliga med
standardförfarande)
För detaljplan med utökat förfarande har följande registreringar kontrollerats
•
•
•
•
•
•
•
•
e
•
•
o
o

Finns kungörelse om samråd upprättad?
Finns fastställda samrådshandlingar?
Är inkomna synpunkter registrerade
Finns fastställd samrådsredogörelse?
Finns fastställda granskningshandlingar?
Finns fastställd underrättelse om granskning?
Finns inkomna synpunkter registrerade?
Finns granskningsutlåtande fastställt?
Fins antagandehandlingar upprättade?
Finns registrerat att meddelande skickats till länsstyrelsen efter antagande?
Finns besvärshänvisningar bilagd?
Finns fastställda lagakraftshandlingar?
Finns registrerat att utgående lagakraftshandlingar skickats till länsstyrelsen?

För detaljplan enligt standardförfarande har följande registreringar kontrollerats
o
o
e

Finns fastställda samrådshandlingar?
Finns underrättelse inför granskning?
Finns registrerat meddelande om granskning/underrättelse?
15
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•
o
o
o
•
•
•
e
e

Finns fastställda granskningshandlingar?
Finns granskningsutlåtande fastställt?
Finns inkomna synpunkter registrerade?
Finns registrerat att granskningsutlåtandet tillsänts de som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda?
Fins antagandehandlingar upprättade?
Finns registrerat meddelande till länsstyrelsen om antagande?
Finns besvärshänvisning?
Finns fastställda lagakraftshandlingar?
Finns registrerat att lagakraftshandlingar skickats till länsstyrelsen?

Av vår genomgång framkommer att det är god ordning i systemet avseende
detaljplanehandlingarna.
Vid utökat förfarande ska en kungörelse av detaljplaner ske i ortstidning samt på
kommunens anslagstavla inför samrådet. För den detaljplan som har hanterats enligt
utökat förfarande upprättades kungörelsen i samband med granskningen, vilket är i
enlighet med reglerna i den tidigare PBL. Enligt den nu gällande PBL ska kungörelsen
genomföras inför samrådet, vilket borde ha gjorts i aktuellt fall. Enligt uppgift har
nämnden nu ändrat sina rutiner så att kungörelsen genomförs inför samrådet.
Gällande planerna som hanterats med enkelt planförfarande har vi inte noterat någon
avvikelse i diariet gällande någon av kontrollpunkterna.
Kommentarer
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att det är en god ordning i
diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar,
beslut och övriga dokument.
4.3.2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Under 2018 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas.
Handläggarna får stöd från administratör i att hantera inkommande post som diarieför
och tar fram aktomslag för nya ärenden. Därefter sker hanteringen av ärendet av
respektive handläggare. Avslutning samt expediering av ärende sker av administratör.
I verksamhetssystemet samt på intranätet finns mallar för beslut. Det finns utöver detta
beskrivningar av hur olika typer av ärenden ska hanteras på intranätet. Samtliga rutiner
stäms av årligen och det finns för varje rutin en utsedd handläggare som ansvarar för
att tillse att rutinen är aktuell.

Beskrivning av resultat för våra urval
Anmälan om värmepumpar
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Vi har följt upp om det finns registrerad anmälan, registrerad situationsplan samt
fastställt beslut. Vi har granskat elva ärenden om anmälan av installation av
värmepump.
Vår genomgång inom vårt urval av ärenden visar att det finns fastställda handlingar
enligt rutin.
Registrering av livsmedelansläggning
Registrering av livsmedelsanläggning har granskats avseende om anmälan finns
registrerad, om adress och organisationsnummer finns angivet för objektet samt
registreringen har fastställts i diariet. Vi har granskat 16 registreringar. Genomgången
visar att samtliga granskade ärenden innehåller registreringar i enlighet med
upprättade rutiner.
Ansökan om enskilt avlopp
Vi har följt upp om det finns registrerad ansökan, fastställt beslut, om situationsplan
finns registrerad och om bekräftelsebrev på mottagen ansökan har skickats. Sju
ärenden har granskats.
För ett av ärenden fanns situationsplanen i pappersakten. 1 övrigt fanns
situationsplaner registrerade i respektive ärende. Bekräftelsebrev har skickats till
samtliga sökanden och beslut finns fastställda.
Strandskyddsdispenser
För strandskyddsdispenser har vi följt upp om ansökan finns registrerad, om det finns
fastställda beslut och om besluten har expedierats till sökanden. Vi har följt upp elva
ärenden. Av de elva ärendena avvisades tre ärenden på grund av att de inte var
tillståndspliktiga, ett ärende skickads till länsstyrelsen för handläggning. 1 ett av
ärendena saknades registrerad ansökan, ansökan fanns i pappersakt i avvaktan på
prövning av naturreservatsfråga. För de ärenden som avvisats finns beslut om
avvisning fastställt i två av fallen, i det tredje fallet finns en e-post skickad till sökanden
om att strandskyddsdispens inte behövs, men inget avvisningsbeslut finns fastställt i
diariet. Ett ärende har lyfts till nämnden för prövning efter förslag på avslag från
handläggare, tjänsteutlåtande finns registrerat i ärendet.
Kommentarer
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att det är en god ordning i
diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar,
beslut och övriga dokument.

4.4

Överklagade beslut
Båda nämnderna har fastställda och skriftliga rutiner för att hantera överklagade
ärenden.
I plan och byggnämnden finns skriftliga rutiner finns upprättade för hur överklagningar
samt rättidsprövning ska ske för planärenden, bygglov och tillsynsärenden.
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Rutinen redogör hur olika handlingar ska hanteras och vilka dokument som ska sparas
och på vilket sätt. Olika befattningar har olika ansvar för hur ett överklagat ärende
hanteras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har upprättade rutiner för hur överklagning av ärenden
ska hanteras. Det finns processbeskrivning på intranätet för överklagan. Rutinen
innefattar att genomföra rättidsprövning, bedömning av om beslutet ska justeras,
överklagandet rapporteras till nämnden med en kort sammanfattning, överklagandet
skickas för prövning till rätt myndighet. Slutligen meddelas domen till nämnden.
I miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll finns kontrollområdet att följa
upp domar som vid överklagande av ärenden och där beslutet går mot nämndens
beslut.

Kommentar
Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska
hanteras.

4.5

Service till sökanden och mätning av kundnöjd het

4.5.1

Plan- och byggnadsnämnden
Av plan- och byggnadsnämndens uppföljning av verksamhet per april 2017
framkommer att förtroendet för Uppsala kommun är svagt enligt mätningar. Inom
bygglov har utarbetats en plan för att förbättra kundnöjdheten. Enligt
tertialuppföljningen har ungefär hälften av innehållet i planen genomförts eller kommer
inom närtid att genomföras.
För att öka servicen mot medborgare och företag har ett antal åtgärder genomförts
under 2016.
Bygglovenheten har vidareutvecklat organisation med kundansvar, d.v.s
bygglovhandläggare som dedicerat arbetar med vissa återkommande byggherrar.
e Bygglovenheten har inlett fördjupat arbete att organisera verksamheten efter olika
kundgruppers behov.
• Detaljplanenheten har infört telefontid som komplement till vanliga kontaktvägar
o 1 lotsgruppen som vänder sig mot företagare finns bygglov och planavdelningen
representerad
o Arbete pågår för att se över hur NKI-resultaten kan förbättras.
•

Vid våra intervjuer framkommer att förvaltningen har ett samarbete med
handelskammaren för att möta efterfrågan hos företrädare. Det finns från
bygglovenheten en referensgrupp där möten sker med företagare inom byggbranschen
utifrån perspektivet hur nämnden bättre kan svara upp mot företagarnas önskemål. Det
beskrivs även att förvaltningen arbetar med pressmeddelanden för att informera om
verksamheten.
Det finns en särskild bygglovinformation som är öppen måndag till onsdag 9-12 samt
torsdag 15-19. Vidare finns en bygglovrådgivning som bemannas av handläggare och
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inspektörer torsdagar 15-19. Bygglovinformationen och rådgivningen är en första
kontakt för många i bygglovärenden.
På kommunens hemsida finns blanketter för att söka om bygglov och göra anmälan,
göra anmälan enligt Attefalls-reglerna, blankett för grannemedgivande, ansökan om
förhandsbesked, lov för ljus- och skyltanordning. Uppsala kommun ingår även i etjänsterna från "Mitt bygge".
Plan och byggnämnden genomför mätningar av kundnöjdhet, NKI (Nöjd kund index).
Det framkommer i samband med vår intervjuer att omfattade arbete har gjorts i syfte att
förbättra NKI-resultaten. Detaljplanesidan ingår inte i mätningen av nöjd kund index.
Resultatet för senaste NKI-mätn ingen redovisas nedan:
Tillgänglighet

NK! 56

Information

NK! 54

Bemötande

NK! 58

Kompetens

NK! 56

Rättssäkerhet

NK! 57

Effektivitet

NK! 46

Kommentar
Vi bedömer att nämnden gällande bygglovenheten driver ett aktivt arbete för att nå
målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-resultat. De åtgärder som vidtas
gynnar såväl handläggningstider som kundnöjdhet och är i enlighet med de fastställda
målen
Vi rekommenderar att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp avseende
kundnöjdhet för att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och
planverksamheten.
4.5.2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2016 genomfört djupintervjuer med
verksamhetsutövare inom miljöskydd, tillståndsenheten samt inom hälsoskydd i syfte
att kunna utveckla både tillsyn och service. På miljötillsynssidan gjordes valet av
näringsidkare utifrån de större företagen i kommunen, på livsmedelssidan gjordes
urvalet utifrån de livsmedelsföretagarna som senaste tiden haft besök från nämnden.
Inom hälsoskyddet gjordes urvalet utifrån att verksamhetsutövarna skulle vara i privat
regi samt vara större verksamheter. Frågor ställdes om tillgänglighet, bemötande och
digitala kanaler.
Resultatet från djupintervjuerna har sammanställts på förvaltningsnivå. Inom miljöskydd
har avdelningen arbetet vidare med en åtgärdsplan för att möta de synpunkter som
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inkom vid djupintervjuerna. På livsmedelssidan och hälsoskydd har en analys gjorts av
resultatet från djupintervjuerna.
Det finns en särskild servicetelefon som är öppen mellan kl 9 och 11 måndag till
torsdag. Utöver servicetelefonen kopplar växeln till specifika handläggare,
servicetelefonen är garanterat bemannad under telefontiden. Servicetelefonen har olika
knappval som styr till olika avdelningar.
Andra ingångar till nämnden är via webbformulär samt telefonsvarare för anmälan av
misstänkt matförgiftning, E-tjänst' för registrering livsmedelsanläggning och köldmedia,
blanketter på hemsidan för registrering av livsmedelsverksamhet, flera ansöknings- och
anmälningsblanketter på hemsidan samt Livsmedelkollen — information på hemsidan
om genomförda inspektioner och resultat.
Av uppföljningen av verksamheten per tertial 1, 2017 framkommer att förvaltningen
arbetat med "Miljöförvaltningen 2025 — Sveriges modernaste myndighet". År 2025 ska
14 punkter vara uppfyllda. Fokus mellan de 14 punkterna växlar mellan åren.
Fokus för år 2017 är utifrån verksamhetsplanen och Miljöförvaltningen 2025 följande
områden:
•
e
O
O
O
e

effektiva team
djupintervjuer med personer som förvaltningen regelbundet möter i sin tillsyn
effektiv tillsyn
budskapsformuleringar ses över
behov av tjänsteman i beredskap ses över
deltagande i sajten verksamt.se som vänder sig mot företagare

Nämnden har även ingått i Uppsala kommuns mätning av NKI
Resultatet för senaste NKI-mätningen redovisas nedan, mätningen görs separat för
livsmedel och miljö- och hälsa:
NKI Miljö- och hälsa

NKI - Livsmedel

Tillgänglighet

73

76

Information

69

76

Bemötande

78

85

Kompetens

73

82

Rättssäkerhet

72

79

Effektivitet NKI

67

82

1 Med anledning av att verksamhetssystem för miljönämnden har upphandlats har utvecklingen av ttjänster avvaktats.

20
@ 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved
Error! Unknown document property name.KPMG Public

Uppsala kommun
Granskning av
KPMG AB
2017-06-07

Kommentar
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett högt resultat i NKI-mätningar. Vi
bedömer att det inom miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår ett aktivt arbete för att
bibehålla goda resultat.

5

Slutsats och rekommendationer
För båda nämnderna finns flera mål som strävar mot förbättrad kundnöjdhet och
effektiva handläggningsprocesser vilket har en påverkan på handläggningstider och
praktisk hantering av handlingar och dokument.
Vi konstaterar att flera åtgärder vidtagits i syfte att korta ned handläggningstiderna
inom bygglov. Gällande vår uppföljning av plan- och byggnadsnämndens
handläggningstider konstaterar vi att handläggningstiderna i huvudsak är korta.
Handläggningstider för ansökan om enskilda avlopp är lång och det finns väntetider för
innan handläggningen påbörjas. Flera åtgärder har vidtagits för att minska
handläggningstiderna. Vi dock bedömer att miljö- och hälsoskyddsnämnden bör ta fram
en handlingsplan för att minska väntetiderna för ansökan om enskilda avlopp.
Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska hanteras
i både plan- och byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att både plan- och
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god ordning i diariet
och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar, beslut och
övriga dokument.
Vi bedömer att nämnden gällande bygglovenheten driver ett aktivt arbete för att nå
målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-resultat. De åtgärder som vidtas
gynnar såväl handläggningstider som kundnöjdhet och är i enlighet med de fastställda
målen.
Vi rekommenderar att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp avseende
kundnöjdhet för att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och
planverksamheten.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett högt resultat i NKI-mätningar. Vi
bedömer att det inom miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår arbete för att behålla och
förbättra goda resultat, bland annat genom djupintervjuer med näringsidkare
KpmG, og som ovan

'

Bo AdeN

Lai&
Caroline Fornbrant

Kundanåvarig

Kommunal yrkesrevisor
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Granskning av handläggningsrutiner
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun haft i uppdrag att granska
handläggningsrutiner och följa upp handläggningstider för beslut inom ett urval av plan- och
byggnadsnämndens myndighetsutövande delar. Granskningen omfattar plan- och byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och ingår i revisionsplanen för 2017.
Nämnden har flera mål som strävar mot förbättrad kundnöjdhet och effektiva
handläggningsprocesser vilket har en påverkan på handläggningstider och praktisk hantering
av handlingar och dokument.
Vi konstaterar att plan- och byggnadsnämnden har gjort ett stort arbete att kartlägga processer
för att förkorta handläggningstiderna gällande bygglov och förhandsbesked. Nämndens
uppföljning av handläggningstider för bygglov visar på korta handläggningstider. Vi
konstaterar att flera åtgärder vidtagits i syfte att korta ned handläggningstiderna inom
bygglov.
Gällande vår uppföljning av plan- och byggnadsnämndens handläggningstider konstaterar vi
att handläggningstiderna i huvudsak är korta. För vårt urval av bygglovsärenden hanteras
samtliga ärende inom de föreskrivna 10 veckorna. Två av våra granskade förhandsbesked har
överskridit de tio veckorna som plan- och bygglagen föreskriver. 1 diariet finns ingen
registrering som visar att beslut om förlängning av handläggningstiden har fattats, vilket i så
fall hade inneburit att handläggningstiden fått förlängas med ytterligare tio veckor.
Vi konstaterar en stor variation av handläggningstider för nybyggnadskartorna och
rekommenderar att plan- och byggnadsnämnden fastställer ett mål för handläggningstid för
nybyggnadskartor.
För detaljplanerna finns en stor variation i handläggningstid. Vi rekommenderar plan- och
byggnadsnämnden att följa upp och kartlägga om hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan
förändras för att åstadkomma en mer effektiv handläggning.
I verksamhetssystemen samt på intranätet finns mallar för beslut. Det finns utöver detta
beskrivningar på intranät/digital pärm av hur olika typer av ärenden ska hanteras. Samtliga
rutiner stäms av årligen och det finns för varje rutin en utsedd handläggare som ansvarar för
att tillse att rutinen är aktuell.

Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska hanteras i
plan- och byggnadsnämnden.
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att både plan- och
byggnadsnämnden har en god ordning i diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs,
tillsammans med handlingar, beslut och övriga dokument.
Vi bedömer att plan- och byggnadsnämndens bygglovenheten driver ett aktivt arbete för att nå
målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-resultat. De åtgärder som vidtas gynnar
såväl handläggningstider som kundnöjdhet och är i enlighet med de fastställda målen. Vi
rekommenderar att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp avseende kundnöjdhet för
att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och planverksamheten.
Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser, i enlighet med frågeställningar i
bilaga, senast 2017-11-01 till sakkunnigt biträde; bo.adel@kpmg.se
För ommunrevisionen

Erica Närlinge /ordförande

UPPSALA KOMMUN
REVISORERNA

Yttrande till kommunrevisionen
Revisionen begär yttrande över bifogad granskning utifrån följande frågeställningar;
•
•
•
•
•

Med avseende på den genomförda granskningen vilka åtgärder föreslår ni att
genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna?
Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?
Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder?
Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet på nästa revision av
internkontrollplanen?
Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har
aktuell bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla nedan skälen till er
bedömning

("1

s<

gav

Handläggningsrutiner
Uppsala kommun
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1

Sammanfattning
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun haft i uppdrag att granska
handläggningsrutiner och följa upp handläggningstider för beslut inom ett urval av
nämndernas myndighetsutövande delar. Granskningen omfattar plan- och byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och ingår i revisionsplanen för 2017.
För båda nämnderna finns flera mål som strävar mot förbättrad kundnöjdhet och
effektiva handläggningsprocesser vilket har en påverkan på handläggningstider och
praktisk hantering av handlingar och dokument.
Vi konstaterar att plan- och byggnadsnämnden har gjort ett stort arbete att kartlägga
processer för att förkorta handläggningstiderna gällande bygglov och förhandsbesked.
Nämndens uppföljning av handläggningstider för bygglov visar på korta
handläggningstider. Vi konstaterar att flera åtgärder vidtagits i syfte att korta ned
handläggningstiderna inom bygglov.
Gällande vår uppföljning av plan- och byggnadsnämndens handläggningstider
konstaterar vi att handläggningstiderna i huvudsak är korta. För vårt urval av bygglovsärenden hanteras samtliga ärende inom de föreskrivna 10 veckorna. Två av våra
granskade förhandsbesked har överskridit de tio veckorna som plan- och bygglagen
föreskriver. I diariet finns ingen registrering som visar att beslut om förlängning av
handläggningstiden har fattats, vilket i så fall hade inneburit att handläggningstiden fått
förlängas med ytterligare tio veckor.
Vi konstaterar en stor variation av handläggningstider för nybyggnadskartorna och
rekommenderar att plan- och byggnadsnämnden fastställer ett mål för
handläggningstid för nybyggnadskartor.
För detaljplanerna finns en stor variation i handläggningstid. Från 0,8 år till 6,3 år. Vi
rekommenderar plan- och byggnadsnämnden att följa upp och kartlägga om
hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan förändras för att åstadkomma en mer
effektiv handläggning.
Av vår granskning framkommer att miljö- och hälsoskyddsnämnden har svårigheter att
hantera inkommande ansökningar om enskilt avlopp. Det finns en väntetid för enskilda
avlopp om ca nio veckor innan handläggningen påbörjas. Det är enligt vår bedömning
inte gångbart att ärenden hanteras först efter nio veckor. Vi ser positivt på att sökanden
informeras i ett tidigt skede om de långa handläggningstiderna. Vi bedömer att
nämnden bör ta fram en handlingsplan för att minska väntetiderna och säkerställa en
snabbare handläggning.
Vi konstaterar utifrån vårt urval av ärenden att ungefär hälften av registreringarna av
livsmedelsanläggning har en handläggningstid som är längre än 2 veckor vilket gör att
verksamhetsutövaren får påbörja verksamheten innan registrering har skett.
Anmälan om värmepump hanteras i huvudsak skyndsamt.
För båda nämnderna gäller att handläggarna får stöd från administratör att hantera
inkommande post och diarieföring. Efter att ärenden är upplagda i systemen av
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administratör sker hanteringen av ärendet av respektive handläggare. Avslutning samt
expediering av ärende hanteras av administratör.
I verksamhetssystemen samt på intranätet finns för de båda nämnderna mallar för
beslut. Det finns utöver detta beskrivningar på intranät/digital pärm av hur olika typer av
ärenden ska hanteras. Samtliga rutiner stäms av årligen och det finns för varje rutin en
utsedd handläggare som ansvarar för att tillse att rutinen är aktuell.
Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska hanteras
i både plan- och byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att både plan- och
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god ordning i diariet
och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar, beslut och
övriga dokument.
Vi bedömer att plan- och byggnadsnämndens bygglovenheten driver ett aktivt arbete
för att nå målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-resultat. De åtgärder som
vidtas gynnar såväl handläggningstider som kundnöjdhet och är i enlighet med de
fastställda målen. Vi rekommenderar att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp
avseende kundnöjdhet för att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och
planverksamheten.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett högt resultat i NKI-mätningar. Vi
bedömer att det inom miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår arbete för att behålla och
förbättra goda resultat, bland annat genom djupintervjuer med näringsidkare samt
genom arbetet med Miljöförvaltning 2025 — Sveriges modernaste myndighet.

2
C) 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved
Error! Unknown document property name.KPMG Public

Uppsala kommun
Granskning av
KPMG AB
2017-06-07

2

Inledning/bakgrund
Korta handläggningstider och bra service för sökande är viktiga för kommunen. Planoch bygglagen från 2011-05-02 innebär bl a att handläggningstid för bygglov ska
snabbas upp och besked lämnas inom tio veckor.
1 förvaltningslagen (FL) finns regler för hur myndigheter i stat och kommun ska
handlägga sina ärenden och sköta kontakter med allmänheten. 1 FLs allmänna regler,
de sk servicereglerna, framgår i § 4 att frågor från enskilda ska besvaras så snabbt
som möjligt. 1 § 5 regleras myndighetens tillgänglighet för allmänheten. 1 § 7 anges att
handläggningen av ärenden gentemot enskilda ska ske så enkelt, snabbt och billigt
som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen utgår från följande:

2.2

e

Handläggningstider för delegationsbeslut respektive nämndbeslut

o

Har svar lämnats på ett korrekt sätt?

•

Är svaren registrerade på ett korrekt sätt?

•

Hur hanteras överklagningar?

•

Service till sökanden

•

Mäts kundnöjdhet? Resultat?

Avgränsning
Granskningen omfattar handläggningen av ärenden inom miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden under 2017. Ett urval görs till
följande typer av ärenden: bygglov, nybyggnadskarta, enskilda avlopp, anmälan om
värmepump, anmälan livsmedelsanläggning, förhandsbesked, detaljplaner och
strandskyddsdispenser inom vilka vi gör stickprov.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
•
e

2.4

Gällande lagar och rekommendationer
Tillämpbara interna regelverk och policys

Ansvarig nämnd
Granskningen avser miljö- och hälsoskyddsnämnden samt plan- och
byggnadsnämnden under 2017

@ 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved
Error! Unknown document property name.KPMG Public

Uppsala kommun
Granskning av
KPMG AB
2017-06-07

2.5

Projektorganisation/granskningsansvariga
Granskningen har utförts av Caroline Fornbrant, kommunal yrkesrevisor, under ledning
av Mats Lundberg certifierad kommunal revisor.
Rapporten är saklighetsgranskad av chefer vid respektive förvaltning.

2.6

Metod
Granskningen har genomförts genom:
e Dokumentstudier av rutiner, lagar och regler etc.
o Stickprovsvisa urval avseende handläggningstider.
O Intervjuer med berörda tjänstemän.
e Urval: utifrån förteckning över ärenden inom respektive nämnds ansvarsområde
upprättade från januari 2017 till och med april 2017 har ett urval av ärenden gjorts.
Vi har för dessa ärenden följt upphandläggningstid, samt hur ärendet formellt
hanterats i diariesystem.

3

Lagstiftning och styrande dokument
Enligt PBL (9:14) ska byggnadsnämnden kontrollera att ansökan är komplett och
därefter skicka ett mottagningsbevis till sökanden. Denna granskning ska göras
skyndsamt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om tidsfristen för beslutet.
Enligt PBL (9:27) är tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked tio veckor.
Tidsfristen börjar löpa den dag då ansökan som inkommit till byggnadsnämnden är
fullständig.
Enligt livsmedelslagen får verksamhetsutövare som sökt om registrering av
livsmedelsanläggning påbörja sin verksamhet två veckor efter att ansökan om
registrering har skickats till tillsynsmyndigheten.
Enligt Offentlighets- och sekretesslag (5:1), ska av de handlingar som registreras
framgå datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan
beteckning, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare
och i korthet vad handlingen rör.
I förvaltningslagen (FL) finns regler för hur myndigheter i stat och kommun ska
handlägga sina ärenden och sköta kontakter med allmänheten. I FLs allmänna regler,
de så kallade servicereglerna, framgår i § 4 att frågor från enskilda ska besvaras så
snabbt som möjligt. I § 5 regleras myndighetens tillgänglighet för allmänheten. I § 7
anges att handläggningen av ärenden gentemot enskilda ska ske så enkelt, snabbt och
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
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4

Resultat av granskningen

4.1

Kommunala styrdokument

4.1.1

Plan- och byggnadsnämnden
Reglemente
Plan- och byggnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen och där
tillhörande lagar samt andra föreskrifter med undantag för översiktlig planering.
Nämnden ansvarar även för planeringen och förslag till inrättande av områdesskydd
enligt miljöbalken, samt uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Verksamhetsplan — mål och nyckeltal relevanta för granskningen
Plan- och byggnadsnämnden antog i december 2016 verksamhetsplan och budget för
2017. Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges
övergripande styrdokument mål och budget 2017-2019. Nämnden har brutit ner
fullmäktiges inriktningsmål om ekonomi och tillgång på bostäder och arbete till
nämndmål, strategier och åtgärder för att arbeta mot fullmäktiges mål.
Verksamhetsplanen följs upp per tertial.
Följande målsättningar och nyckeltal som är relevanta för föreliggande granskning:
e
Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid
• Bygglov NKI-utveckling
Fullmäktige
mål

Nämndmål

Nämndens strategi för
måluppfyllelse

Nämndens åtgärder för
förverkligande av strategin

Uppsala
kommun
ska ha en
jämställd
och hållbar
ekonomi

Dra nytta
av ny teknik
för att
skapa
effektivisering

För att möta behoven från en
växande kommun och ökade
förväntningar från medborgare
måste våra interna processer
effektiviseras. Nämnden ska
aktivt arbeta för att identifiera
och dra nytta av ny teknik som
ger lägre konster och/eller
högre kvalitet.

Implementera kommungemensamma IT-lösningar för
att effektivisera och förbättra
nämndens processer.

Uppsalas
invånare
ska ha

2000 nya
arbetsplatser årligen

För att säkerställa en hållbar
tillväxt ska nämnden skapa
förutsättningar för 2000 nya
arbetsplatser årligen

Implementera den nya GISplattformen i verksamheterna för
ett modernt arbetssätt.
Tillämpa verksamhetsnära ITtillämpningar för att skapa
effektiviseringar och mer
kundnytta, i väntan på
införande av nya överordnade
system.
Antagna detaljplaner och
godkända bygglov för 2000 nya
arbetsplatser per år.
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bostad och
arbete

4.1.2

3000 nya
bostäder
årligen

För att säkerställa en hållbar
tillväxt ska nämnden skapa
förutsättningar för 3000 nya
arbetsplatser årligen

Godkända program, antagna
detaljplaner och godkända
bygglov för 3000 nya bostäder
per år.

Kommunen
känneteckn
as av god
service,
tillgänglighe
t och
effektivitet

Mätningar visar att förtroendet
för Uppsala kommun idag är
svagt. Nämnden ska aktivt
arbeta för att öka nöjd heten
bland de som kommer i
kontakt med nämndens
verksamhet.

Utarbeta handlingsplan för ökad
kundnöjdhet inom bygglov
Förbättra företagsservice vid
myndighetsutövning och i all
övrig kontakt med
näringslivet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Reglemente
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, om inte annat anges i reglementet, livsmedelslagen, alkohollagen,
lotterilagen, tobakslagen, och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Vad som i övrigt enligt lag eller föreskrifter ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Den kommunala lantmäterimyndigheten samt uppgifter enligt lagen om
lägenhetsregister ingår i nämndens ansvarsområde.
Verksamhetsplan — mål och nyckeltal relevanta för granskningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antog i december 2016 verksamhetsplan och budget
för 2017.
Nämnden har brutit ner fullmäktiges inriktningsmål och uppdrag till nämndmål, åtgärder
och förväntade effekter av åtgärderna för att arbeta mot fullmäktiges mål.
Inom miljöförvaltningen har ledningsgruppen genomfört omvärldsanalys och utifrån
genomförd analys tagit fram förslag på aktiviteter som har en koppling mot de av
fullmäktige satta inriktningsmålen. Förslagen på aktiviteter lämnas sedan till nämnden
inför arbetet med verksamhetsplanen som styr inriktningen på aktiviteterna. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden genomför tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp ett
strategiskt seminarium som blir ett underlag för verksamhetsplanen. I förvaltningens
operativa plan specificeras hur många timmar som beräknas åtgå för att genomföra
planerade aktiviteter, alternativt om åtgärden är en del av det löpande arbetet. Den
operativa planen är fastställd av miljödirektören.
Verksamhetsplanen följs upp per tertial.
Följande målsättningar är relevanta för föreliggande granskning:
Fullmäktigemål/
Uppdrag

Nämndmål/
uppdrag

Nämndens åtgärder

Förväntade effekter av
åtgärderna
6
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Delta i kommunledningskontorets upphandling av

Uppdrag:
Underlätta för
smarta
innovationer i
den egna
verksamheten
och utgöra
testbädd för ny
teknik, smarta
tjänster och
klimatsmarta
innovationerna.

nytt handläggarstöd
Delta som utvecklingskommun i utvecklingen av

företagssajten
verksamt.se

Implementera nytt GISsystem

Undersöka möjligheterna

att ta med data ut i fält
Uppsalas invånare och organisationer ska
vara delaktiga i
att utforma
samhället

Nämndens verksamhet utvecklas i dialog
med de vi möter
i tillsyn och
förrättningar

Utveckla insatser som
ökar kundnöjdhet utifrån

Nytt handläggarstöd i
drift som stödjer
användningen av
innovativa arbetssätt.
Nationell sajt med guider,
informationsförsörjning och
e-tjänster som underlättar
för restaurangföretagare i
kontakter med myndigheter
och kommuner
Nya programvaror i drift för
hantering av geografisk
information

Effektivare verksamhet
genom moderna och
innovativa arbetsmetoder.

Högre kundnöjdhet

2016 års djupintervjuer

Delta i kommunledningskontorets arbete med att
inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter för
medborgare, företag och
organisationer för att
komma i kontakt med
kommunen

Högre kundnöjdhet

Kommentar
Vi konstaterar för både plan- och byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden att det finns en tydlig koppling från fullmäktiges inriktningsmål till
nämndernas mål, strategier och aktiviteter i respektive nämnds operativ
plan/verksamhetsplan.
Det finns mål som är relevanta för föreliggande granskning, flera av målen strävar mot
förbättrad kundnöjdhet och effektiva handläggningsprocesser vilket har en påverkan på
handläggningstider och praktisk hantering av handlingar och dokument.
Verksamhetsplanerna för de båda nämnderna följs upp per tertial.
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4.2

Handläggningstider för delegationsbeslut respektive
nämndbeslut

4.2.1

Plan- och byggnadsnämnden
Plan — och byggnadsnämnden anger i årsredovisning 2016 att bygglov har utökat sin
uppföljning av ärenden för att säkerställa att ärenden hanteras i rätt tid. Det
framkommer även att handläggningstiderna för bygglov har kortats.
Sedan 2015 har bemanningen på bygglovenheten fördubblats och antalet
planhandläggare på planenheten ökat med ca en tredjedel.
Handläggningstider bygglov 2016-2017 — nämndens uppföljning i årsredovisning 2016
samt tertialuppföljning 1,2017
Helår 2016

Jan — mars 2017

Genomsnittlig handläggningstid

3,7 veckor

3,7 veckor

Andel som klaras inom 10 veckor

93 %

100 %

Andel som klaras inom 8 veckor

Ej uppföljt

96 %

Andel som klaras inom 6 veckor

79

91 %

Den genomsnittliga handläggningstiden för nybyggnadskarta under 2016 var 26 dagar.
Under sista delen av 2016 samt under 2017 har handläggningstiden för framställning
av nybyggnadskarta varit längre beroende på att kommunens har bytt ut stöd för GIS.
Det finns inga nämndmål för hur lång tid det ska ta mellan beställning och
framställning/-leverans av nybyggnadskarta, dock finns ett mål inom bygglovenheten
att framställning av nybyggnadskarta ska ta tre veckor. De varierande
handläggningstiderna för nybyggnadskartor beror enligt uppgift i huvudsak på
tidsåtgången för att skicka kartan på remiss (Uppsala vatten, Lantmäteri och
planenhet).

De förkortade handläggningstiderna förklaras genom att
o
e
o
•

Bemanningen utökats
ärenden sorteras på ett annat sätt
Rutiner och processer har setts över för fördelning av ärenden
Det finns en tydlig bevakning för handläggaren över vilka ärenden som behöver
hanteras och det finns en strategi för hur olika typer av ärenden ska hanteras
utifrån om de är mycket enkla, enkla eller komplicerade. För mycket enkla
ärenden gäller att de ska beslutas inom en vecka, för de enkla ärendena gäller
att kontroll av om ärendet är komplett ska göras inom en vecka. För de mer
komplicerade ärendena ska en återkoppling till sökanden göras inom en vecka.
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•

Det finns en förhandsgranskningsgrupp för inkommande bygglov varifrån
ärenden fördelas ut till handläggare utifrån vilken typ av ärende det rör sig om
samt vilken handläggare som har kapacitet att hantera fler ärenden.
e Bevakning av ärenden sker utifrån de riktlinjer som satts för hur länge ett
ärende får vara väntande innan kontakt tas med sökande eller handläggningen
påbörjas. På handläggarnivå går att följa upp vilka ärenden som behöver
hanteras.
e Nämnden har kommit ikapp med gamla ärenden och kan nu arbeta med nya
ärenden vilket gör att handläggningstiden förkortats för nyinkomna ärenden.
O För närvarande verkar Stadsbyggnadsförvaltningen för att flytta mätresurserna
som arbetare med nybyggnadskartor samt utstakning och lägeskontroll till
bygglovenheten för att förbättra styrningsförmågan för processerna och för
förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Åtgärden planeras bli slutförd under
2017
Det har gjorts en kartläggning över hur många detaljplaner som är pågående, det vill
säga planer där uppdrag har givits och planen sedan inte blivit antagen. 120 planer är
pågående och av dessa har ca 70 planer prioriterats utifrån fullmäktiges mål om
bostäder och lokaler för arbetsplatser. Övriga planer har kategoriserats in tre olika
kategorier — avsluta, sätta på väntelista eller göra färdigt då endast lite arbete kvarstår.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om prioriteringsordningen, enligt uppgift ska även
plan- och byggnadsnämnden fastställa prioriteringsordningen. Kriterierna utgår enligt
granskningen från att säkerställa att planläggning och byggnation är hållbar utifrån ett
ekonomiskt helhetsperspektiv för hela Uppsala kommun och åstadkomma en bättre
samordning av kommunens olika verksamheter. De kriterier som satts upp är:
kommunal ekonomi, genomförbarhet, volym, system/synergieffekter, samt
värdehöjning. Syftet med prioriteringen är bland annat att skapa en tydlighet mot
byggherrarna om vad de kan förvänta sig från kommunen inom detaljplaneläggningen.
Nämnden har i de fall en detaljplans framtagande är mycket angelägen och tidplanen
kort i valt att ej besluta i samtliga steg i processen, genom att i samband med
planuppdraget även besluta om samråd och granskning. Det finns möjlighet för
nämnder att uppdra åt förvaltning att fortsätta till nästa steg i detalj planeprocessen utan
föreliggande nämndbeslut. Nämnden har dock valt att som regel hantera de
beslutspunkter som finns enligt PBL. Enligt muntliga uppgifter åtgår 1,5-3 år för den
typiska planen att antas från att uppdraget ges.
Det genomförs inom planområdet ingen strukturerad uppföljning eller analys över hur
ställtiderna för detaljplaner ska kunna förkortas utan utgångspunkten är i plan- och
bygglagens regler för de olika skedena i detaljplaneläggningen.
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Redovisning av handläggningstider för vårt urval av ärenden.
Bygglov

Förhandsbesked

Nybyggnadskarta

8/1

58/8

88/13

23/3

73/10

42/6

9/1

109/16

76/11

77/11

27/4

Detaljplaner
antagna 2017
- antal år
0,8
1,0
1,0

0_

6/1
_Y

l
(E

f

1,0

38/5

52/7

1,1

4/1

44/6

1,2

0)
"0

14/2

1,2

72 4/1
1.1.)
n 18/3

1,4
2,1
2,8
3,0
3,4
6,3

Förfarande

Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Standardförfarande
Utökat
planförfarande
Normalt
planförfarande
Enkelt
planförfarande
Normalt
planförfarande
Normalt
planförfarande

Kommentarer
Vi konstaterar att nämnden, gällande bygglov och förhandsbesked, har gjort ett stort
arbete att kartlägga processer för att förkorta handläggningstiderna. Den uppföljning
som nämnden genomför av handläggningstider för bygglov visar på korta
handläggningstider. Vi konstaterar att flera åtgärder vidtagits i syfte att korta ned
handläggningstiderna inom bygglov.
För våra granskade ärenden gällande handläggningstider lämnar vi följande
kommentarer:
Vår uppföljning av nämndens handläggningstider visar i huvudsak på korta
handläggningstider. För vårt urval av bygglovärenden hanteras samtliga ärende inom
de föreskrivna 10 veckorna.
För tre av förhandsbeskeden inom vårt stickprov ska beslut fattas av nämnden den 1
juni. Beslutet var inte fattat vid uppföljningen av vårt urval, i vår uppföljning har vi
angivit 1 juni som beslutsdatum för att kunna mäta handläggningstiden. Två av
förhandsbeskeden har överskridit de lagstadgade tio veckorna. 1 diariet finns ingen
registrering som visar att beslut om förlängning av handläggningstid har fattats, vilket i
så fall hade inneburit att handläggningstiden hade fått förlängas med ytterligare tio
veckor.
Uppföljningen av handläggningstiden för nybyggnadskartor visar att tiden varierar
mellan 27 dagar och 88 dagar. Det finns inget mål eller lagstöd för hur snabbt
handläggning ska ske, mer än förvaltningslagens regler om skyndsam handläggning.
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Vi rekommenderar att nämnden fastställer ett mål för handläggningstid för
nybyggnadskarta.
För detaljplanerna finns en variation av handläggningstiden från 0,8 år till 6,3 år.
Gällande den detaljplan som antogs efter 0,8 år fattade nämnden beslut om både
samråd och granskning vid tillfället för givande av planuppdraget. Vad gäller planen där
arbete på gick under 6,3 år gjordes ett stort omtag efter granskningsförfarandet vilket
orsakade förlängning av processen. Inom detaljplaneom rådet har inte genomförts
någon strukturerad uppföljning avseende hur produktionstiden för en detaljplan kan
förkortas. Vi rekommenderar nämnden därför att följa upp och kartlägga om
hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan förändras för att åstadkomma en mer
effektiv handläggning.
4.2.2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärder för att säkra handläggningstider
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anger i årsredovisningen 2016 att nämnden har
förtydligat informationen om hur handläggningen går till inom flera
myndighetsområden.
Av uppföljningen av verksamhetsplanen per tertial 1, 2017 framkommer att arbetet med
den förebyggande tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd inte följer beslutad plan.
Enligt uppföljningen i årsredovisningen 2016 hanteras den förebyggande tillsynen av
enskilda avlopp inte enligt nämndens plan på grund av att många ansökningar om
enskilda avlopp har inkommit. Enligt uppföljning av verksamhetsplanen per tertial 1,
2017 följer nu nämnden planen gällande arbetet med den förebyggande tillsynen av
vatten och avlopp medan arbetet med den uppföljande tillsynen tagit mer tid än
planerat.
Nämndens mål 2016 om att tillståndsansökningar om enskilda avlopp ska hanteras
inom 6 veckor klarades inte under 2016. Enligt uppföljningen i årsbokslutet har det tagit
10-15 veckor innan handläggning påbörjats. Enligt uppföljningen av
verksamhetsplanen per tertial 1, 2017 har antalet ansökningar om nytt enskilt avlopp
fortsatt vara fler än förväntat. Detta gör att tiden ett ärende får vänta innan
handläggning påbörjas fortsatt är lång men har minskat sedan årsskiftet. Enligt
tertialuppföljningen tar det maximalt nio veckor innan handläggningen påbörjas av
ansökan om enskilt avlopp.
Den stora mängden ansökningar om enskilt avlopp hör samman med den inventering
av bristfälliga avlopp som pågått sedan 2007 och avslutas under 2019. 1 samband med
inventering föreläggs fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att inom 2,5 år
åtgärda sina avlopp och ansöka hos nämnden vid installation av de nya avloppen. Det
har framkommit att de långa handläggningstiderna för ansökan om enskilt avlopp bland
annat beror på stora personalvakanser under 2015 vilket har orsakat en eftersläpning.
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Åtgärder som har vidtagits i syfte att korta handläggningstiderna för de enskilda
avloppen är:
O Bemanningen har utökats - tre nyanställningar har gjorts sedan 2015.
O En administratör har förstärkt avdelningen och hjälper till att förbereda ärenden
och planera rutter för handläggarna vid inspektion.
o Handläggningsprocesserna har setts över
• Enligt tertialuppföljningen har förvaltningen med hjälp av IT-stöd effektiviserat
handläggningen av ansökningar om enskilt avlopp. Bland annat införde
förvaltningen en ny e-tjänst för att ta emot ansökning digitalt och ett kartverktyg
som gör det möjligt att på ett tidseffektivt sätt hantera flera ärenden inom
samma geografiska område samtidigt.
Enligt årsbokslutet 2016 har inte strandskyddstillsynen kunnat genomföras enligt vad
som planerats och även här finns en väntetid innan handläggning av
strandskyddsdispenser kan påbörjas. I samband med våra intervjuer framkommer att
väntetiden för handläggningen av strandskyddsdispenser vid granskningstillfället är
fyra veckor. Fyra veckors väntetid för handläggning är enligt uppgift endast en
ögonblicksbild som inte är representativ för hur handläggningstiderna tidigare sett ut
eller är en bedömning av handläggningstider framöver kommer ser ut. Orsaken till
väntetiderna för handläggning av strandskyddsdispenser kan förklaras med genomförd
inventering av bristfälliga enskilda avlopp samt en omfattande byggnation i Uppsala
kommun.
Det finns enligt muntliga uppgifter en bevakning och uppföljning av ärenden (enskilda
avlopp och strandskyddsdispenser) som väntar på att kunna handläggas och ärenden
fördelas ut till handläggare i takt med att ärenden färdigställs. Enligt uppgift lämnas
information till sökanden om de uppskattade väntetiderna vid ansökningstillfället.
Enligt uppgifter vid intervjun tar det ca två veckor att handlägga en anmälan om
värmepump. Det framkommer att det har genomförts förenklingar och förändringar i
ansökningshandlingarna som gör att handläggningstiden uppskattas att ha kortats.
Registreringar av livsmedelsanläggningar sker enligt uppgift skyndsamt. Enligt
livsmedelslagen ska nämnden inom två veckor genomföra registrering, i annat fall får
verksam hetsutövaren påbörja verksamheten.
Enligt tertialuppföljningen av verksamhetsplanen 2017 har arbetet med den
förebyggande och den uppföljande tillsynen inom livsmedelsområdet följt planen.
Antalet inkommande anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning var fler än
förväntat.
Redovisning av handläggningstider för vårt urval av ärenden.
Nedan presenteras handläggningstider för vårt urval av ärenden. Handläggningstiden
är mätt från att ärendet inkommit till att beslut fattats och utgår således inte från när
ärendet varit komplett. För det ärenden som markerats med asterisk har beslut ännu
inte fattats, vi har då angett datumet för när uppföljningen gjordes för att få fram en
minsta handläggningstid.
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Registrering
livsmedelsanläggning

Ansöknan om
enskilt avlopp

Anmälan om
installation av
värmepump

Strandskyddsdispenser

28/4

142*/20

28/4

43/6

28/4

36/5

7/1

22/3

27/4

133"/19

11/2

9/1

22/3

126"/18

34/5

21/3

31/4

48/7

1/1

27/4

29/4

89/13

3/1

5/1"

2/1

81/12

1/1

19/3

1/1

71/10

70*/10

33/5*

0/0

82*/12

3/1

40/*6

5/1

76*/11

12/2

5/1

68/10

21/3

3/1

79*/11

33*/5

4/1

48'117

41/6

18"13

2/1

34"/5

6/1

Kommentarer
Vi konstaterar utifrån vårt urval av ärenden att för 7 av 16 ärenden är
handläggningstiden för registrering av livsmedelsanläggning längre än 2 veckor vilket
gör att verksamhetsutövaren får påbörja verksamheten innan registrering skett.
Anmälan om värmepump hanteras i huvudsak skyndsamt från att ärenden är kompletta
och flera ärenden hanteras inom någon dag.
Enligt uppgifter i samband med våra intervjuer framkommer att det i dagsläget finns en
väntetid för strandsskyddsdispenserna, av våra stickprov framgår dock att
handläggningstiden för dispenserna är mellan 1-6 veckor vilket vi bedömer som
skyndsamt.
Av vår granskning framkommer att nämnden har svårigheter att hantera inkommande
ärenden vid ansökningar om enskilt avlopp. Det finns en väntetid för handläggning av
ansökan om enskilt avlopp på ca nio veckor. Det finns enligt uppgift en bevakning av
inkommande ärenden och en uppföljning görs avseende vilken väntetid som gäller för
dessa ärenden innan handläggningen kan påbörjas. Handläggningstider för enskilda
avlopp varierar mellan 7 veckor upp till 20 veckor eller mer. Tiden avser från att
ansökan inkom till nämnden.
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Det är enligt vår bedömning inte gångbart att ärenden inte hanteras förrän efter 9
veckor vilket gäller för ansökan om enskilt avlopp. Vi ser positivt på att sökanden
informeras i ett tidigt skede om de långa handläggningstiderna. Vi konstaterar att flera
åtgärder har vidtagits i syfte att förkorta handläggningstider och väntetider för ansökan
om enskilt avlopp men bedömer att nämnden bör ta fram en handlingsplan för att
minska väntetiderna och säkerställa en så snabbare handläggning.

4.3

Rutiner för registrering av inkommande ärenden
För att besvara frågan om svar har lämnats på rätt sätt har vi använt samma urval av
delegationsbeslut. Vi har granskat diariet utifrån ett antal frågeställningar för respektive
ärendetyp.

4.3.1

Plan- och byggnämnden
Enligt uppföljningen i årsredovisningen har bygglovenheten utvecklat sina rutiner och
interna riktlinjer för att säkerställa att alla sökanden behandlas lika och att ansökningar
bedöms enligt samma principer.
Vi har tagit del av en stor mängd skriftliga rutiner för hur ärenden ska hanteras i
Uppsala kommun inom PBL-området. För bygglov finns en så kallad digital pärm som
redogör för hur ärenden hanteras. Pärmen innehåller mallar, granskningsblad,
uppgifter om vilket underlag som krävs för olika typer av ärenden, riktlinjer för
bedömningar, utförliga arbetsrutiner kring hur ärendet ska hanteras i
ärendehanteringssystemet.
Det finns även en kollegial kontroll av delegationsbesluten avseende hur taxan har
tillämpats, korrekturläsning och kontroll av att rätt lagparagrafer används.
Varje vecka finns tillfälle för handläggarna att lyfta ärenden där de behöver stöd i sin
bedömning till den så kallade öppna granskningen.
Hanteringen av inkommande ärenden sker genom central postöppning vid
förvaltningen. I de pågående ärendena hanterar handläggare och administratörer
registrering av handlingar i verksamhetssystem.
Handlingar upprättas direkt i verksamhetssystemet vilket gör att utgående handlingar
diarieförs när de skickas.
Beskrivning av resultat för våra urval
Bygglov
Vi har följt upp byggloven utifrån om beslut finns fastställt, ärendena är
komplettförklarade, om mottagningsbevis har skickats, om det finns registrerat att
berörda sakägare har hörts, om ärendet har kungjorts i post och inrikes tidningar. Nio
bygglovsärenden har ingått i urvalet.
Uppföljningen av våra stickprov för bygglov visar att samtliga händelser finns
registrerade. Mottagningsbevis har skickats till sökanden vid komplett ärende och
registrering finns över hörande av sakägare. Samtliga beslut har kungjorts och det
finns fastställda beslut med besvärshänvisningar.
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Det finns inom vårt urval ett ärende som avslagits på grund av planstridighet, samt fyra
ärenden där komplettering har begärts men inte inkommit.
Förhandsbesked
För förhandsbeskeden har samma kontroll som för byggloven gjorts. Vi konstaterar
utifrån vårt stickprov att det finns flera ärenden som avskrivits på grund av att
sökanden dragit tillbaka sin ansökan. I ärendena finns registrerat att grannar och andra
sakägare har hörts samt att mottagningsbevis om att ärendet är komplett har skickats
ut. Fyra förhandsbesked har kontrollerats.
Inom vårt urval är det vid tidpunkten för uppföljning endast ett ärende som har
beslutats. Vi kan därför inte kontrollera huruvida beslut finns fastställt, om
besvärshänvisning finns bifogad samt om ärendet har kungjorts.
Nybyggnadskartor
Gällande nybyggnadskartorna har vi kontrollerat om det finns beställning registrerad
samt om det finns fastställd karta. Handläggningen av sex nybyggnadskartor har
kontrollerats. Vi konstaterar att beställningen finns registrerad men att kartorna endast
finns registrerade som en bilaga i utgående e-post. Vi rekommenderar att kartan
fastställs som en egen åtgärd i systemet.
Detaljplaner
Detaljplanerna har kontrollerats enligt punktlista nedan. Vi har granskat fyra
detaljplaner som har hanterats med standardförfarande och en detaljplan som har
hanterats med utökat förfarande (vi har granskat Dragarbrunn 25:1 — utökat förfarande,
Löten 1:12, Kåbo 1:1, Boländerna 13:2, Vaksala-Lunda 1:16 — samtliga med
standardförfarande)
För detaljplan med utökat förfarande har följande registreringar kontrollerats
•
•
•
•
•
•
•
e
e
•
•
o
•

Finns kungörelse om samråd upprättad?
Finns fastställda samrådshandlingar?
Är inkomna synpunkter registrerade
Finns fastställd samrådsredogörelse?
Finns fastställda granskningshandlingar?
Finns fastställd underrättelse om granskning?
Finns inkomna synpunkter registrerade?
Finns granskningsutlåtande fastställt?
Fins antagandehandlingar upprättade?
Finns registrerat att meddelande skickats till länsstyrelsen efter antagande?
Finns besvärshänvisningar bilagd?
Finns fastställda lagakraftshandlingar?
Finns registrerat att utgående lagakraftshandlingar skickats till länsstyrelsen?

För detaljplan enligt standardförfarande har följande registreringar kontrollerats
•
•
G

Finns fastställda samrådshandlingar?
Finns underrättelse inför granskning?
Finns registrerat meddelande om granskning/underrättelse?
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e

Finns fastställda granskningshandlingar?
Finns granskningsutlåtande fastställt?
• Finns inkomna synpunkter registrerade?
• Finns registrerat att granskningsutlåtandet tillsänts de som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda?
O Fins antagandehandlingar upprättade?
e Finns registrerat meddelande till länsstyrelsen om antagande?
• Finns besvärshänvisning?
e Finns fastställda lagakraftshandlingar?
e Finns registrerat att lagakraftshandlingar skickats till länsstyrelsen?
e»

Av vår genomgång framkommer att det är god ordning i systemet avseende
detaljplanehandlingarna.
Vid utökat förfarande ska en kungörelse av detaljplaner ske i ortstidning samt på
kommunens anslagstavla inför samrådet. För den detaljplan som har hanterats enligt
utökat förfarande upprättades kungörelsen i samband med granskningen, vilket är i
enlighet med reglerna i den tidigare PBL. Enligt den nu gällande PBL ska kungörelsen
genomföras inför samrådet, vilket borde ha gjorts i aktuellt fall. Enligt uppgift har
nämnden nu ändrat sina rutiner så att kungörelsen genomförs inför samrådet.
Gällande planerna som hanterats med enkelt planförfarande har vi inte noterat någon
avvikelse i diariet gällande någon av kontrollpunkterna.
Kommentarer
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att det är en god ordning i
diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar,
beslut och övriga dokument.
4.3.2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Under 2018 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas.
Handläggarna får stöd från administratör i att hantera inkommande post som diarieför
och tar fram aktomslag för nya ärenden. Därefter sker hanteringen av ärendet av
respektive handläggare. Avslutning samt expediering av ärende sker av administratör.
l verksamhetssystemet samt på intranätet finns mallar för beslut. Det finns utöver detta
beskrivningar av hur olika typer av ärenden ska hanteras på intranätet. Samtliga rutiner
stäms av årligen och det finns för varje rutin en utsedd handläggare som ansvarar för
att tillse att rutinen är aktuell.

Beskrivning av resultat för våra urval
Anmälan om värmepumpar
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Vi har följt upp om det finns registrerad anmälan, registrerad situationsplan samt
fastställt beslut. Vi har granskat elva ärenden om anmälan av installation av
värmepump.
Vår genomgång inom vårt urval av ärenden visar att det finns fastställda handlingar
enligt rutin.
Registrering av livsmedelansläggning
Registrering av livsmedelsanläggning har granskats avseende om anmälan finns
registrerad, om adress och organisationsnummer finns angivet för objektet samt
registreringen har fastställts i diariet. Vi har granskat 16 registreringar. Genomgången
visar att samtliga granskade ärenden innehåller registreringar i enlighet med
upprättade rutiner.
Ansökan om enskilt avlopp
Vi har följt upp om det finns registrerad ansökan, fastställt beslut, om situationsplan
finns registrerad och om bekräftelsebrev på mottagen ansökan har skickats. Sju
ärenden har granskats.
För ett av ärenden fanns situationsplanen i pappersakten. I övrigt fanns
situationsplaner registrerade i respektive ärende. Bekräftelsebrev har skickats till
samtliga sökanden och beslut finns fastställda.
Strandskvddsdispenser
För strandskyddsdispenser har vi följt upp om ansökan finns registrerad, om det finns
fastställda beslut och om besluten har expedierats till sökanden. Vi har följt upp elva
ärenden. Av de elva ärendena avvisades tre ärenden på grund av att de inte var
tillståndspliktiga, ett ärende skickads till länsstyrelsen för handläggning. I ett av
ärendena saknades registrerad ansökan, ansökan fanns i pappersakt i avvaktan på
prövning av naturreservatsfråga. För de ärenden som avvisats finns beslut om
avvisning fastställt i två av fallen, i det tredje fallet finns en e-post skickad till sökanden
om att strandskyddsdispens inte behövs, men inget avvisningsbeslut finns fastställt i
diariet. Ett ärende har lyfts till nämnden för prövning efter förslag på avslag från
handläggare, tjänsteutlåtande finns registrerat i ärendet.
Kommentarer
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att det är en god ordning i
diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar,
beslut och övriga dokument.

4.4

Överklagade beslut
Båda nämnderna har fastställda och skriftliga rutiner för att hantera överklagade
ärenden.
I plan och byggnämnden finns skriftliga rutiner finns upprättade för hur överklagningar
samt rättidsprövning ska ske för planärenden, bygglov och tillsynsärenden.
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Rutinen redogör hur olika handlingar ska hanteras och vilka dokument som ska sparas
och på vilket sätt. Olika befattningar har olika ansvar för hur ett överklagat ärende
hanteras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har upprättade rutiner för hur överklagning av ärenden
ska hanteras. Det finns processbeskrivning på intranätet för överklagan. Rutinen
innefattar att genomföra rättidsprövning, bedömning av om beslutet ska justeras,
överklagandet rapporteras till nämnden med en kort sammanfattning, överklagandet
skickas för prövning till rätt myndighet. Slutligen meddelas domen till nämnden.
I miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll finns kontrollområdet att följa
upp domar som vid överklagande av ärenden och där beslutet går mot nämndens
beslut.

Kommentar
Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska
hanteras.

4.5

Service till sökanden och mätning av kundnöjdhet

4.5.1

Plan- och byggnadsnämnden
Av plan- och byggnadsnämndens uppföljning av verksamhet per april 2017
framkommer att förtroendet för Uppsala kommun är svagt enligt mätningar. Inom
bygglov har utarbetats en plan för att förbättra kundnöjdheten. Enligt
tertialuppföljningen har ungefär hälften av innehållet i planen genomförts eller kommer
inom närtid att genomföras.
För att öka servicen mot medborgare och företag har ett antal åtgärder genomförts
under 2016.
Bygglovenheten har vidareutvecklat organisation med kundansvar, d.v.s
bygglovhandläggare som dedicerat arbetar med vissa återkommande byggherrar.
e Bygglovenheten har inlett fördjupat arbete att organisera verksamheten efter olika
kundgruppers behov.
• Detalj planenheten har infört telefontid som komplement till vanliga kontaktvägar
e 1 lotsgruppen som vänder sig mot företagare finns bygglov och planavdelningen
representerad
• Arbete pågår för att se över hur NKI-resultaten kan förbättras.
•

Vid våra intervjuer framkommer att förvaltningen har ett samarbete med
handelskammaren för att möta efterfrågan hos företrädare. Det finns från
bygglovenheten en referensgrupp där möten sker med företagare inom byggbranschen
utifrån perspektivet hur nämnden bättre kan svara upp mot företagarnas önskemål. Det
beskrivs även att förvaltningen arbetar med pressmeddelanden för att informera om
verksamheten.
Det finns en särskild bygglovinformation som är öppen måndag till onsdag 9-12 samt
torsdag 15-19. Vidare finns en bygglovrådgivning som bemannas av handläggare och
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inspektörer torsdagar 15-19. Bygglovinformationen och rådgivningen är en första
kontakt för många i bygglovärenden.
På kommunens hemsida finns blanketter för att söka om bygglov och göra anmälan,
göra anmälan enligt Attefalls-reglerna, blankett för grannemedgivande, ansökan om
förhandsbesked, lov för ljus- och skyltanordning. Uppsala kommun ingår även i etjänsterna från "Mitt bygge".
Plan och byggnämnden genomför mätningar av kundnöjdhet, NKI (Nöjd kund index).
Det framkommer i samband med vår intervjuer att omfattade arbete har gjorts i syfte att
förbättra NKI-resultaten. Detaljplanesidan ingår inte i mätningen av nöjd kund index.
Resultatet för senaste NKI-mätningen redovisas nedan:
Tillgänglighet

NKI 56

Information

NKI 54

Bemötande

NKI 58

Kompetens

NKI 56

Rättssäkerhet

NKI 57

Effektivitet

NKI 46

Kommentar
Vi bedömer att nämnden gällande bygglovenheten driver ett aktivt arbete för att nå
målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-resultat. De åtgärder som vidtas
gynnar såväl handläggningstider som kundnöjdhet och är i enlighet med de fastställda
målen.
Vi rekommenderar att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp avseende
kundnöjdhet för att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och
planverksamheten.
4.5.2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2016 genomfört djupintervjuer med
verksamhetsutövare inom miljöskydd, tillståndsenheten samt inom hälsoskydd i syfte
att kunna utveckla både tillsyn och service. På miljötillsynssidan gjordes valet av
näringsidkare utifrån de större företagen i kommunen, på livsmedelssidan gjordes
urvalet utifrån de livsmedelsföretagarna som senaste tiden haft besök från nämnden.
Inom hälsoskyddet gjordes urvalet utifrån att verksamhetsutövarna skulle vara i privat
regi samt vara större verksamheter. Frågor ställdes om tillgänglighet, bemötande och
digitala kanaler.
Resultatet från djupintervjuerna har sammanställts på förvaltningsnivå. Inom miljöskydd
har avdelningen arbetet vidare med en åtgärdsplan för att möta de synpunkter som

19
@ 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved
Error! Unknown document property name.KPMG Public

Uppsala kommun
Granskning av
KPMG AB
2017-06-07

inkom vid djupintervjuerna. På livsmedelssidan och hälsoskydd har en analys gjorts av
resultatet från djupintervjuerna.
Det finns en särskild servicetelefon som är öppen mellan kl 9 och 11 måndag till
torsdag. Utöver servicetelefonen kopplar växeln till specifika handläggare,
servicetelefonen är garanterat bemannad under telefontiden. Servicetelefonen har olika
knappval som styr till olika avdelningar.
Andra ingångar till nämnden är via webbformulär samt telefonsvarare för anmälan av
misstänkt matförgiftning, E-tjänst' för registrering livsmedelsanläggning och köldmedia,
blanketter på hemsidan för registrering av livsmedelsverksamhet, flera ansöknings- och
anmälningsblanketter på hemsidan samt Livsmedelkollen — information på hemsidan
om genomförda inspektioner och resultat.
Av uppföljningen av verksamheten per tertial 1, 2017 framkommer att förvaltningen
arbetat med "Miljöförvaltningen 2025 — Sveriges modernaste myndighet". Ar 2025 ska
14 punkter vara uppfyllda. Fokus mellan de 14 punkterna växlar mellan åren.
Fokus för år 2017 är utifrån verksamhetsplanen och Miljöförvaltningen 2025 följande
områden:
e effektiva team
• djupintervjuer med personer som förvaltningen regelbundet möter i sin tillsyn
e effektiv tillsyn
e budskapsformuleringar ses över
e behov av tjänsteman i beredskap ses över
e deltagande i sajten verksamt.se som vänder sig mot företagare
Nämnden har även ingått i Uppsala kommuns mätning av NKI
Resultatet för senaste NKI-mätningen redovisas nedan, mätningen görs separat för
livsmedel och miljö- och hälsa:
NKI Miljö- och hälsa

NKI - Livsmedel

Tillgänglighet

73

76

Information

69

76

Bemötande

78

85

Kompetens

73

82

Rättssäkerhet

72

79

Effektivitet NKI

67

82

1 Med anledning av att verksamhetssystem för miljönämnden har upphandlats har utvecklingen av ttjänster avvaktats.
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Kommentar
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett högt resultat i NKI-mätningar. Vi
bedömer att det inom miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår ett aktivt arbete för att
bibehålla goda resultat.

Slutsats och rekommendationer
För båda nämnderna finns flera mål som strävar mot förbättrad kundnöjdhet och
effektiva handläggningsprocesser vilket har en påverkan på handläggningstider och
praktisk hantering av handlingar och dokument.
Vi konstaterar att flera åtgärder vidtagits i syfte att korta ned handläggningstiderna
inom bygglov. Gällande vår uppföljning av plan- och byggnadsnämndens
handläggningstider konstaterar vi att handläggningstiderna i huvudsak är korta.
Handläggningstider för ansökan om enskilda avlopp är lång och det finns väntetider för
innan handläggningen påbörjas. Flera åtgärder har vidtagits för att minska
handläggningstiderna. Vi dock bedömer att miljö- och hälsoskyddsnämnden bör ta fram
en handlingsplan för att minska väntetiderna för ansökan om enskilda avlopp.
Vi bedömer att det finns tydliga och fastställda rutiner för hur överklagning ska hanteras
i både plan- och byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Efter vår genomgång av vårt urval av ärenden bedömer vi att både plan- och
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god ordning i diariet
och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlingar, beslut och
övriga dokument.
Vi bedömer att nämnden gällande bygglovenheten driver ett aktivt arbete för att nå
målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-resultat. De åtgärder som vidtas
gynnar såväl handläggningstider som kundnöjdhet och är i enlighet med de fastställda
målen.
Vi rekommenderar att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp avseende
kundnöjdhet för att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och
planverksamheten.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett högt resultat i NKI-mätningar. Vi
bedömer att det inom miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår arbete för att behålla och
förbättra goda resultat, bland annat genom djupintervjuer med näringsidkare

G:dag som ovan

Bo Ädel'

Caroline Fornbrant

Kundanåvarig

Kommunal yrkesrevisor
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UPPSALA KOMMUN

STIFTELSEN JULA EGENDOM
Delegationen

Tid:

Tisdagen den 9 maj 2017 kl 08.30 — 10.10

Plats:

Klassrummet Häggen, Jällagymnasiet, Uppsala

Närvarande:

Ledamöter:

Helena Nordström Källström, ordförande
Ingemar Virsen
Lars-Håkan Andersson
Lars-Gunnar Karlsson
Inger Söderberg
Pierre Kjellin (tig ers för Anders Klang)
Tjänstemän:

Elin Dahm, förvaltare
Roland Wallhuss, adm.chef Jällagymnasiet
Karolina Bergström, controller kommunledningskontoret
Arvid Örde, driftledare
Övriga deltagare:

Lars-Olof Jansson, controller kommunledningskontoret
Sekreterare:

Christina Kardell

Aktbil

§ 27

2(5)

Sammanträdet öppnas
Ordförande Helena Nordström Källström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 28
Föredragningslistan fastställs
Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag med tillägget att under övriga frågor ta
upp Kosläpp och Jällas framtid i Uppsala kommun. Dessutom beslutades att ärende
Affärsplan och ärende Underhållsplan för gården utgår och tas upp vid delegationens nästa
sammanträde den 20 juni 2017.

§ 29
Val av justeringsledamot
Ingemar Virsen utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 30
Föregående mötesprotokoll
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger protokoll fört vid sammanträde den 28 mars
2017 till handlingarna.

§ 31
Ekonomi
Beslut
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger med godkännande den ekonomiska
rapporten till handlingarna. (Bilaga 1)

Ärende

3(5)

Ekonomisk rapport per 30 april 2017 förelåg och diskuterades. Prognosen på årsbasis visar på
ett överskott på 664.000 kr bland annat beroende på ökade mjölkintäkter och intäkter för
skogsavverkning jämfört med föregående år.

§ 32
Utredning om ekologiskt lantbruk
Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.
Ärende

Arbetet med utredningen pågår. Line Strand från HS och Gunilla Meurling från kommunen
har träffat lärarna inom lantbrukssidan på Jällagymnasiet för att ta reda på hur en omställning
till ekologiskt kan påverka utbildningen.

§ 33
Information om gården
Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att skogsbruksplanen redovisas vid
delegationens nästa sammanträde samt lägger informationen till protokollet.
Ärende

Levererad mängd mjölk och mjölkintäkt (bilaga 2) samt växtodlingsplan 2017 (bilaga 3)
redovisas. Vårsådden pågår och är snart klar. En redovisning av skogsbruksplanen efterfrågas.

§ 34
Anmälningsärenden
Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler rapporten till protokollet.

(-9ctA

4(5)

Ärende

Fakturor över 50.000 kr redovisades.

§ 35
Övriga frågor
a) Uteridb anan
Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.
Ärende

Inger Söderberg ställer fråga om renovering av uteridbanan. Arvid Örde informerar att den
finns med i underhållsplanen. Förslag att kolla om Jälla Hästsportförening kan driva
frågan mot kommunen.
b) Kosläpp
Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.
Ärende

Årets kosläpp i samarbete med Arla sker lördagen den 13 maj 2017 kl 11.00.
c) SLU
Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.
Ärende

Ordförande Helena Nordström Källström informerar om en information om "Forskning i
framkant" den 30 september 2017 som planeras på SLU och som kan vara intressant för
elever som är intresserade av att läsa vidare på SLU.

(

d) Jällas framtid i Uppsala kommun

5(5)

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att till delegationens sammanträde den
20 juni 2017 bjuda in någon från kommunen som kan informera om kommunens
översiktsplan samt att till delegationens sammanträde den 5 september 2017 bjuda in Erik
Ojala och Jesper Djupström från gymnasiestaben för att informera om planerna för Jälla i
framtiden.
Ärende

Lars-Gunnar Karlsson ställer fråga om Jällas framtid i Uppsala kommun, vad som
planeras inför framtiden och hur skolan kommer att påverkas bland annat av utbyggnaden
av staden runt Jälla.

§ 36
Avslutning

Sammanträdet avslutas kl 10.10.

Vid protokollet

Christina Kardell

uster

i --( 0

H9en or
- Ordförande

Källström

\ -......-Ink emar Virsen

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM
RESULTAT PE 2017-04-30
2017
jan-apr

INTÄKTER
Växtprodukter
Mjölk
Övriga djurprodukter
Skogsprodukter
Näringsbidrag, statliga bidrag
Jällagymnasiet
Övriga intäkter
Summa intäkter

0
1 000 558
230 795
284 709
177 300
2 805 999
359 987
4 859 348

% av budg

2016

2017

jan-apr

budget

0,0%

52 358

750 000

32,3%

1 018 483

3 100 000

30,8%

284 902

750 000

63,3%

46 125

450 000

16,9%

0

1 050 000

31,0%

2 644 332

9 057 000

80,0%

120 987
450 000
4 167 187 15 607 000

31,1%

KOSTNADER: Råvaror mm
Växtodlingen, utsäde mm mm
Foder nötkreatur
Övriga kostnader nöt
Övriga kostnader råvaror mm

472 479
531 466
215 577
19 178

49,7%

474 960

950 000

42,5%

298 285

1 250 000

53,9%

138 077

400 000

19,2%

16 488

100 000

KOSTNADER: Övriga externa
Arrenden
Underhåll byggn mm
Elkostnader
Drivmedel
Värme
Underhåll inventarier
Försäkringar
Styrelsearvoden
Inhyrd personal
Övriga externa kostnader
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
AVSKRIVNINGAR
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER
BERÄKNAT RESULTAT

113 000
9 873
158 668
93 601
186 033
362 804
22 581
51 693
1 826 949
103 246
4 167 148
692 200
0
28 137
664 063

25,7%

81 000

440 000

2,2%

22 608

26,4%
23,4%

162 442
110 061

450 000
600 000

38,8%

188 278

51,8%

198 192

10,0%

9 719
62 781

27,2%
33,7%
25,8%
34,7%
19,2%

1 782 435
147 511

400 000
480 000
700 000
225 000
190 000
5 420 000

400 000
3 692 837 12 005 000
474 350

3 602 000

0,0%

0

11,2%

-2 846

2 700 000
252 000

102,2%

477 196

650 000

mjölk april saknas

Mjölk

2017-05-08

Levererad mjölk månadsvis 2016 vs 2017
Leverans 2016

Leverans 2017

120 000 kg

100 000 kg

60 000 kg

60 000

kg

40 000 kg

20 000 kg

0 kg '—
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

Mjölkintäkt (kr totalt)

300 000

200 000

100 000

0
rnaj jun ju, aug sep okt

lel Dina s'enaste 12 mån
Dina R.5rer,z5ende 12 n-bån

dec jan feb mar apr

OKT

Växtodling 2017
Nr Namn

ten 2017

1 Lilla kungsgårdsgärdet
2 Kungsgårdsgärdet

o

3 Bäcken Norra
4 Bäcken södra

Betesvall Bete

50,23 ha

1-löstveteJulius

67,01 ha

•

Korn Makor

26,70 ha
47,65 ha

•

Korn Sortblandning

5 Eriksberg hemskifte

•

Korn Sortblandning ra ins

6 Eriksberg hemskifte

fl Naturbete -

2,32 ha
41,86 ha

7 Johannesbesrg

•

8 Vittulsberg ettotvå

11 Uttag Permanent

9 Jämvägskiften
11 Griskiftet

111 Uttag Uttag
p Vall 1 Enislage
P Vall 2 Ensilage

12 Hakriset

•

Vårraps Majong

2,47 ha

13 Velamsboda

o

Vårvete Diskett

25,67 ha

Ärter Clara

26,30 ha

10 Liljekonvaljeskiftet

14 allen

Skyddszon Skyddszon

4,51 ha
7,08 ha
447 ha
50,77 ha
43,33 ha

15 Blomsberg
16 Bondlandet
17 Ekholmen
18 Stora Torslund
19 Hästängen
20 Backabo

Vittulsb er

13 etlåk
itibY

21 Tomten

_ L51.14 Lötgårdn

22 oxkällan
23 biljölkobete

lpna

ården

24 Del av lång åkem
25 Källgården
26 Dammtorp 1
27 Långåkem bete

28

28 Ridhuset
29 Torparegärdet

En ks ber.

30 Travbanan innerring
31 Travbanan ytterring
Disaga
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Lusseslätt

Re.n

Utsädes och gödseltabell 2017
Nr Namn

Areal ha

Gröda

utsädesmängd Kg/ha

Insådd kg/ha

La giva (axan Ns 27) Kg/ha

Flytgödsel våren giva ton/ha

2.a giva (kalksalpeter) kg/ha

Efter varje skörd
120+flyt

1 Lilla kungsgårdsgärdet

1,53

vall 1

x

x

120

x

x

2 Kungsgårdsgärdet

12,79

vall 1

x

x

120

x

x

120+flyt

3 Bäcken Norra

5,26

vall 2

x

x

120

25

x

120+flyt

4 Bäcken södra

7,46

Ärtor

230

x

x

x

x

x

5 Eriks berg hemskifte

6,88

Ärtor

230

x

x

x

x

x

6 Eriksberg hemskifte

7,53

Ärtor

230

x

x

x

x

x

7 Johannesbesrg

5,62

Höstvete

220

x

370

25

323

x

8 Vittulsberg ettotvå

13,47

Höstvete

220

x

370

25

323

x

Foderkorn

190

x

333

x

x

x

x

x

120

x

x

120+flyt

240

x

370

x

323

x

x

370

x

323

x

x

x

120

25

x

120+flyt

220

x

370

25

323

x

370

25

323

x

370

25

323

x

x

200

x

9 Jä rnvägskiften
10 Liljekonvaljeskiftet
11 Griskiftet
12 Hakriset
13 Velams boda
14 allen
15 Blomsberg
16 Bondlandet
17 Ekholmen
18 Stora Torslund
19 Hästängen

47,6
31
8,18
17,9
19
1,74
5,71
33,33
16

Vall 1
Vårvete
Vårvete
vall 2
Höstvete
Höstvete
Höstvete
Korn makof

240

220
220
200

x
x
x

330

4,56

vall 2

x

x

120

25

x

120+flyt

10,37

vall 2

x

x

120

25

x

120+flyt

20 Backabo

3,86

Korn makof

200

x

330

x

200

x

21 Tomten

6,7

Korn makof

200

x

330

x

200

x

22 oxkällan

12,66

Höstvete

220

x

120

25

323

x

23 Mjölkobete

2,47

korn+insådd

140

20

260

x

x

x

24 Del av lång åkern

2,32

korn+insådd

140

20

260

x

x

x

25 Källgården

4,55

Höstvete

220

x

370

25

323

x

Ärtor

230

x

x

x

x

x

x

x

90

40

x

x

x

x

90

40

x

x

x

90

x

x

x

90

x

x

x

90

x

x

x

26 Dammtorp 1
27 Långåkern bete
28 Ridhuset
29 Torparegärdet
30 Travbanan innerring
31 Travbanan ytterring

3,8
4,59
10,64
6,17
4
5

Ko Bete
Ko Bete
Kvig Bete
Kvig Bete
Kvig Bete

x
x
x

x
x
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Sammanträdet öppnas
Ordförande Helena Nordström Källström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 38
Föredragningslistan fastställs
Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag med tillägget att ta upp Mångbruksplan
för kommunens skog som en punkt efter Utredning om ekologiskt lantbruk.

§ 39
Val av justeringsledamot
Ingemar Virsål utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 40
Föregående mötesprotokoll
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger protokoll fört vid sammanträde den 9 maj
2017 till handlingarna.

§ 41
Planer för Jällas närområde
Beslut
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att frågan tas upp för vidare diskussion vid
nästa möte och lägger informationen till protokollet.
Ärende
Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg på Stadsbyggnadsförvaltningen infoinierade om
översiktsplanen för Uppsala kommun och att ett planprogram för Jälla ska tas fram. Detta
beräknas ske tidigast 2018. Det finns redan idag förfrågningar om att få bygga i området.

§42

3(5)

Ekonomi
eslut
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger med godkännande den ekonomiska
rapporten till handlingarna. (Bilaga 1)
Ärende
Ekonomisk rapport per 31 maj 2017 förelåg och diskuterades. Prognosen på årsbasis visar på
ett överskott på 1.398.000 kr vilket är ett lite missvisande resultat beroende på att
avskrivningar görs i slutet av året. Mjölkintäkterna är högre än budgeterat men kostnaderna
för foder har ökat på grund av ombyggnationen av foderanläggningen vilket innebar att mer
foder fick köpas in under tiden.

§ 43
Utredning om ekologiskt lantbruk
eslut
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger infoitnationen till protokollet.
Ärende
Line Strand från HS presenterade rapporten om omställningskostnader för ekologisk
produktion vid Jälla egendom (bilaga 2) som diskuterades. Rapporten har även presenterats
för berörda lärare på skolan och en enkät om detta ska skickas till några andra
naturbruksgymnasier.

§ 44
Mångbruksplan för kommunens skog
Beslut
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ger Elin Dahm och Arvid Örde i uppdrag att driva
frågan vidare, att ge Arvid Örde i uppdrag att bjuda in Fredrik Gustafsson som är kommunens
skogvaktare till delegationens nästa möte för att tillsammans med delegationen göra ett besök
i skogen samt lägger rapporten till protokollet.

mit

Ärende

4(5)

Lars Fredriksson, enhetschef på Mark och Exploatering, Stadsbyggnadskontoret infoinierade
om Mark- och Exploateringsutskottets beslut om mångbruksplanen som handlar om skötsel av
kommunens skog vilket diskuterades. Idag sköts skogen av elever och lärare på
skogsutbildningen på skolan vilket är en förutsättning för att kunna bedriva skogsutbildning
och delegationen anser det nödvändigt att Jällaskogen undantas från beslutet varför frågan
måste drivas vidare.

§ 45
Information om gården
Beslut
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger infoimationen till protokollet.
Are de
Arvid Örde informerade att vallskörden är klar, biogasanläggningen fungerar och grödorna
ser mycket bra ut.

§ 46
Anmälnings ärenden
Beslut
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler rapporten till protokollet.
Ärende
Fakturor över 50.000 kr redovisades.

§ 47
Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 11.20.

Vid protokollet
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66X114(,7,602 Att
Christina Kardell

Juster

0g

ordström Källström
rdförande

Ingemar Virsen
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ST[lFTELSEN1 Alk,LA EGENDOM
RESULTAT PER 2017-05-31
2017
jan-maj

INTÄKTER

% av budg

2016

2017

jan-maj

budget

25 735

3,4%

64 169

750 000

Mjölk

615 885

52,1%

1 248 979

3 100 000

Övriga djurprodukter
Skogsprodukter

325 125
301 676

43,4%
67,0%

363 873
46 125

750 000
450 000

Växtprodukter

179 402

17,1%

-6800

1 050 000

Jällagymnasiet

3 507 499

38,7%

3 305 415

9 057 000

Övriga intäkter

436 705

97,0%

262 018

450 000

6 392 027

41,0%

Näringsbidrag, statliga bidrag

Summa intäkter

5 283 779 15 607 000

KOSTNADER: Råvaror mm
Växtodlingen, utsäde mm mm

472 959

49,8%

454 759

950 000

Foder nötkreatur

648 264

51,9%

357 466

1 250 000

Övriga kostnader nöt

233 267

58,3%

164 885

400 000

36 055

36,1%

48 879

100 000

113 000

25,7%

81 000

440 000

9 873

213 563

2,2%
35,6%

42 323
210 760

450 000
600 000

93 602,

23,4%

110 061

400 000

242 417

480 000

Övriga kostnader råvaror mm
KOSTNADER: Övriga externa
Arrenden
Underhåll byggn mm
Elkostnader
Drivmedel

50,5%

222 064

415 448

59,3%

204 677

700 000

Försäkringar

26 425

11,7%

9 719

225 000

Styrelsearvoden

63 648

33,5%

69 737

190 000

Inhyrd personal

2 307 799

42,6%

2 321 687

5 420 000

161 388

40,3%

161 456

400 000

Värme
Underhåll inventarier

Övriga externa kostnader
Rörelsens kostnader

5 037 707

42,0%

Rörelseresultat före avskrivningar

1 354 320

37,6%

824 306

3 602 000

0

0,0%

0

2 700 000

-44 426

-17,6%

-69 588

252 000

1 398 746

215,2%

893 894

650 000

AVSKRIVNINGAR
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER
BERÄKNAT RESULTAT

4 459 473 12 005 000
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Uppsala 2017-05-12
Rapport sammanställd av Line Strand, Tina Bäckman-Hägglund
och Pia Björsell

Hushållnings
sällskapet

Omställningskostnader för ekologisk produktion vid jälla egendom
Förutsättningar'
Denna rapport baserar sig på produktionskalkyler som Länsstyrelsen i Västra Götalands län har
tagit fram som stöd för omläggningsrådgivning till ekologisk produktion för lantbruk. Kalkylerna
har anpassats till viss del efter Jällas förutsättningar, men eftersom Jälla är ett skoljordbruk och
det saknas tidsstudier för den typen av jordbruk, så jämförs istället tre olika scenarier i relativtal.
Resultatet i kronor är inte relevant, utan det är relationen mellan de olika alternativen som står i
fokus. De tre scenarierna är Nuläge, Eko 90 kor och Eko130 kor. Kalkylerna är baserade på den
växtodling som krävs för att täcka grovfoder- och betesbehovet i de olika produktionstyperna.
Syftet med rapporten är att läsaren ska kunna få en bild av hur de tre olika scenarierna förhåller
sig till varandra och hur de påverkar olika verksamheter, arbetsbehov, utbildning, behov av
investeringar m.m.

Beskrivning av de olika scenarierna
HuIäget
Jällaskolan brukar i dagsläget 400 ha varav 42 ha är naturbetesmarker, 15 ha är skyddszoner och
permanenta trädor samt 50 ha används som bete på åkermark.
Återstår gör 293 ha som ingår i växtföljden. Gården har en bra växtföljd, har uppfyllt IPM
(Integrated Pest Management dvs med hjälp av god växtföljd, med val av sorter m.m. minimerat
behovet av kemisk bekämpning) redan innan begreppet etablerades och har långsiktigt jobbat
med att öka kolvärdet i marken. Tre-årig vall, korn, höstvete och ärter ingår i växtföljden, tidigare
även majs. Strävan är en resurseffektiv odling där kvävefixerande grödor och stallgödseln ska
ersätta inköpta gödselmedel i så stor utsträckning som möjligt.
Mjölkproduktionen är basen i verksamheten med 130 kor och egen rekrytering. De flesta
tjurkalvar säljs men ca ett femtontal har behållits under de senaste åren för att födas upp och
slaktas för skolans eget behov. På skolan finns också en fårbesättning på drygt 35 tackor och 12
hästar. På fastigheten finns ytterligare ett stall som arrenderas ut med plats för 15 hästar.
I dagsläget lejer man för all sprutning och flytgödselkörning, dels för att hinna med och dels för
att lämplig utrustning saknas.
Förbättringsmöjligheter i nuläget är att betesvallarna läggs om kontinuerligt samt att stallgödseln
skulle kunna användas ännu effektivare, men i dagsläget begränsar lagringskapaciteten den
möjligheten. Bäst utnyttjande av stallgödsel får man vid spridning på våren till växande gröda,
men idag tvingas gården att sprida flytgödsel på hösten för att gödselbrunnen inte ska svämma
över på våren. Sedan markbytet 2013/14 har det varit praktiskt möjligt att pumpa gödsel till
fältkant istället för att köra den med traktor, men det görs inte pga av att man inte har kunnat
finansiera investeringen samt brist på tid. Denna energieffektivisering skulle både korta arbetstid
och möjliggöra en minskad markpackning eftersom man kan köra ut gödseln med en mindre
tunna som gör mindre skador på jorden. Samtidigt som gårdens dieselkonsumtion skulle minska.

Ekologisk produktiou
I den ekologiska produktionen har vi räknat på två scenarier eftersom det finns två starkt
begränsande faktorer vid omläggning till ekologisk produktion. Dels så är antal hektar åkermark
kring ladugården som kan användas till bete starkt begränsad och dels är gamla ladugården inte
godkänd att användas för ekologisk produktion pga spaltgolv till ungdjuren samt att vuxna djur
står uppbundna. Omfattningen av ombyggnationen behöver utredas ordentligt, i denna beräkning
har vi gjort ett grovt överslag. Med en mer omfattande ombyggnad möjliggörs att behålla fler
ungdjur för köttproduktion.
Eko 90 kor
Omställning till EU-ekologisk respektive KRAV certifierad produktion med en minskad
djurbesättning där befintlig betesareal runt ladugården är tillräcklig för mjölkkorna.
Mjölkkornas antal har sänkts till 90 kor med egen rekrytering, det antal kor som betena närmast
ladugården beräknas räcker till utan bevattning. Varje ko behöver ha tillgång till 0,15-0,20 ha bete
och eftersom Jälla ligger i ett område som ofta är torrt på försommaren bör man ha god marginal
för att klara kraven på foderintag på betet (Se regelkrav i jämförelsen mellan EU-ekologisk och
KRAV-produktion). Gamla ladugården behöver byggas om. Eftersom mest ungdjur kommer att
vara installade i den byggnaden blir ombyggnationen något mindre omfattande. Omfattningen av
ombyggnationen behöver utredas ordentligt, i denna beräkning har gjorts ett grovt överslag och
därför har vi inte sänkt investeringskostnaden jämfört med det andra ekologiska alternativet.
För växtodlingen har behovet av foder fått styra växtföljden samt målet att gården ska vara
självförsörjande i så stor utsträckning som möjligt för kor och får. Hästarnas foder köps
fortfarande in. Grunden i planeringen utgår från att vallen förnyas var tredje år och att
helsädesensilage används som insåningsgröda. Generellt brukar det sägas att ekologisk spannmål,
oljeväxter och vallfrö har 30-50 % mindre avkastning än konventionella grödor. Skillnaden är
mindre i slåttervall, ärtor och åkerbönor ,20-25 °Å lägre skörd.. Växtföljden är lik den
konventionella, men ärter har bytts ut mot åkerbönor och kornet av havre och mer höstvete.
Eftersom vildsvinsskador förekommer får man ta med i beräkningen att dessa kan öka när korn
byts mot havre. Vildsvinspopulationen utgör ett hot mot omläggning till ekologisk odling.
Eko 130 kor
Omställning till EU-ekologisk respektive KRAV certifierad produktion med bibehållet antal
producerade mjölkkor, dvs, fullt stall och utökad betesareal och/eller ökad produktion på
befintligt bete.
Antalet mjölkkor är som i nuläget 130 stycken med egen rekrytering. Betena runt ladugården
kommer inte att räcka till alla kor och därför bygger detta scenario på att det investeras i en
bevattningsanläggning som kan användas när behov uppstår. Man bör noga diskutera igenom var
betvattningsvattnet ska tas ifrån, bevattningsdamm, egen brunn eller kommunalt vatten är de
alternativ som finns. Gamla ladugården behöver byggas om så att den rymmer kalvar, ungdjur
och sinkor, en något mer omfattande ombyggnation jämfört med det andra ekoalternativet.
För växtodlingen har behovet av foder fått styra växtföljden samt målet att gården ska vara
självförsörjande i så stor utsträckning som möjligt till kor och får. Hästfodret köps fortfarande in.
Grunden i planeringen utgår från att vallen förnyas var tredje år och att helsädesensilage används
som insåningsgröda. Vallarealen ökar på bekostnad av spannmålsodlingen. Hela växtföljden har
kortats med ett år, vallen kommer tätare i växtföljden, ärter har bytts mot åkerböna och
spannmålsarealen har minskats. Även i detta alternativ utgör vildsvinsskador ett hot mot
omläggningen.
Påverkan på verksamheteu jämfört med nuläget
Genom att ställa upp ett antal påståenden har de olika scenarierna värderats mot varandra. Där
det finns relativtal har förändringen angetts i procent och där det saknas har kryss använts för att
markera var påståendet kommer att påverka mest. De olika påståendena har samlats i olika
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verksamhetsområden, men flera påståenden överlappar flera områden. För att undvika
upprepningar står varje påstående bara med en gång. I sista stycket finns ett antal investeringar
som behövs för att verksamheten ska kunna ställas om.
1
Växtodling och odlingsteknik
Antal överfarter i växtodlingen

konv.

2

3

eko 90 kor eko 130 kor
xx

x

-10%

-15%

-30%

-40%

-20%

-30%

x

xx

Ogräsharvning och sådd av vallfrö konkurrerar om samma tid

xx

xx

Känslighet för misslyckad jordbearbetning pga att ogräsen får fäste

xx

x

x

xx

xx

xx

Förändring i såtid, större areal vallodling i ekologisk produktion. Förutsättning att
vallfrö sås med separat såmaskin
Förändring av antal skördetimmar pga större vallareal i eko-odlingen
Förändring i totala antalet timmar vid eko-spannmålsproduktionen jämfört med
konventionell
Växtföljden, en utmaning i ekoodlingen så att marken inte drabbas av
klövertrötthet

Vallkvaliteten påverkas av att mer vall ska skördas samtidigt, även
väderkänsligheten ökar
Vikten av noggrannhet med bl.a. betesputsning och ogräsharvning för att bibehålla
en hög produktion, både för att stimulera tillväxt och minimera ogräs
Känslighet vid lägre vallskörd

x

xx

Förändring i areal som plöjs årligen

-25%

-32%

Förändring i areal som ska stubbera betas

314%

304%

Större krav på växtföljden för att behålla kväve från vallarna till
spannmålsgrödorna
Risk för förändring i lönsamhet och kvalitet. Elever genomför många av momenten
och de behöver kunna få misslyckas. Ex. i ekologisk odling blir konsekvenserna

xx

x

x

x

-12%

-12%

större vid en misslyckad jordbearbetning eller en försenad vallskörd
Djurhållning
Behov av att bygga om för att bibehålla samma antal djur i ladugårdarna/kräver
investering i gamla ladugården för att anpassa till ekologisk djurhållning
Förändring i djurantalet pga betesbrist
Risk för sämre arbetstidsförhållanden för personalen alt behov av att minska
personalstyrkan
Förändring i pris för kraftfoder
Behov av att förändra utfodringen av kalvar, mjölkledning till kalvamman måste
byggas alternativ byts den ut mot en mjölktaxi
Initialt ökade stängselkostnader
Behov av inköp av halm ton ts

Arbetstid
Förändring i antal timmar fältarbete under vårbruket
Förändring i timmar i ladugården

xx

x

Risk för att arbetstoppar sammanfaller

xx

xxx

-20%

5%

xx

xx

Arbetstid ide olika alternativen, arbetskraften begränsad under vissa tider,
arbetstoppar är inte beaktade
Risk att avkastningen minskar pga arbetstoppar

Undervisning
Förändring i antal trösktimmar

-30%

-40%

Förändring i vallskördetimmar

13%

30%

Förändring mängd gödsel som ska köras ut vid sänkt djurantal

-30%

Undervisningen behöver en viss andel uppbundna djur, krockar med regler
för ekologisk djurhållning
Risk för mindre möjlighet till praktisk undervisning på grund av ändrade
skördetidpunkter
Känslighet för noggrannhet i ekologisk odling

x

x

xx

xx

x

x

x

xx

Väder
Känslighet för extremt väder eftersom kylig vår respektive torr vår/sommar
hämmar produktionen
Ogynnsamt väder har stor inverkan på lönsamheten

x

Investeringar
Bevattningsanläggning - för att bevattna ko-beten vid torka

xx

Damm för bevattning

xx

Gödselbassäng - för att kunna sprida all gödsel under vårbruket

x

Ombyggnad av gamla ladugården - för att anpassa den uppbundna delen till
eko-regler
Bönrost - för att ta till vara proteinerna i åkerbönorna

x

x

x

xx

xx

xx

Ogräsharv/hack för att kontrollera ogräsen

xx

xx

Cameleon-system för att kunna hacka i alla öppna grödor

xx

xx

Kultivator - för att kontrollera ogräs

xx

x

Nyinvesteringar för lagring av spannmål

xx

x

x

x

x

x

Nyinvesteringar för lagring av foder för att särhålla konventionellt från
ekologiskt foder (hästar)
Flytgödselspridare med modärn teknik

x

Mjuka värden
Hänsyn till elevernas behov av praktisk undervisning
Målet med undervisningen är att alla ska lära sig de olika arbetsmomenten,
med förändrad odling blir det färre moment
Risk för förändring i lönsamhet och kvalitet. Elever genomför många av
momenten och de behöver kunna få misslyckas. Ex. i ekologisk odling blir
konsekvenserna större vid en misslyckad jordbearbetning eller en försenad
vallskörd
Svårt att värdera anpassningen av odling och djurskötsel efter elevernas
behov
Man behöver beakta att målet med odling och djurskötsel är undervisning
Eleverna utför många av momenten, förändringar i tidpunkt för utförande
försvårar för eleverna att kunna delta

Investeringar
Att ställa om till ekologisk odling är genomförbart och det kommer att påverka verksamheten på
många sätt. Svårast att värdera är de mjuka värden. Nedan har investeringarna prissatts. En del
måste genomföras som ombygg-nationen av gamla ladugården. Utökad gödselförvaring behövs
oavsett produktionsinriktning för att verksamheten skå ha så liten miljöpåverkan som möjligt. En
bevattningsanläggning kommer troligen inte att användas varje år, men den är en förutsättning
för att korna ska kunna försörja sig på bete så som reglerna för KRAV-produktion föreskriver.
En damm för bevattning är ett alternativ för vattenförsörjningen, egen brunn eller kommunalt
vatten är alternativen. Bönrost är en känd teknik som är på uppgång eftersom den minskar
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beroendet av importerad soja. Maskinsystemen vid ekologisk odling behöver ses över och
maskinparken behöver kompletteras med någon form av radhack alternativt en
kombinationsmaskin som både sår och hackar. Eftersom jordbearbetningen kommer att öka
behövs också en kultivator som skär igenom hela rotprofilen. Ny lagerhållning av spannmålen
kan diskuteras hur vida det behövs eller ej, men den gamla anläggningen är till åren kommen.
Säkert går det att ta till vara delar av den gamla anläggningen, men som investeringskostnad anges
ca-pris på en helt ny anläggning. I den konventionella odlingen har man löst otillräcklig
lagertillgång genom att sälja av spannmål i samband med skörd. Tyvärr är priserna oftast som
lägst under denna period, vilket gett lägre inkomster. För ekologiska produkter ska varorna
fraktas längre (Västerås när Uppsalaanläggningen stänger efter i år) och eftersom det är svårt att
ordna med frakt och fuktig spannmål inte får bli stående pga toxinrisker så kommer
spannmålstork och lagting behöva ses över vid en omställning. Flytgödselspridare behövs för att
minimera risken för att skada jorden med tunga transporter samt för att eleverna ska få del av
detta i undervisningen.

Investeringar

konv.

eko 90 kor

eko 130 kor

Bevattningsanläggning-för att bevattna ko-beten vid torka

600 tkr
1 500 tkr

Damm för bevattning
Gödsel bassäng - för att kunna sprida all gödsel under vårbruket

500 tkr

Ombyggnad av gamla ladugården - för att anpassa den uppbundna
del en till eko-regler
Bönrost - för att ta till vara proteinerna i å kerbönorna

500 tkr

500 tkr

1 500 tkr

1 500 tkr

180 tkr

180 tkr

850 tkr

850 tkr

Ogräsharv/hack för att kontrollera ogräsen
Ca meleon-system för att kunna hacka i alla öppna grödor
Kultivator -för att kontrollera ogräs
Nyinvesteringar för lagring av spannmål
Nyinvesteringar för lagring av foder för att särhålla konventionellt från
ekologiskt foder (hästar)

350 tkr

350 tkr

3 870 tkr

1 430 tkr

400 tkr

400 tkr

Fl ytgödsels pri da re med modä rn teknik

1 000 tkr

1 000 tkr

1 000 tkr

Totalt

1 500 tkr

8 650 tkr

8 310 tkr

Små skillnader mellan EU-ekologisk och KRAV-produktion vad gäller
mjölkproduktion
Skillnaderna mellan KRAV och den svenska föreskriften för EU-ekologisk mjölkproduktion är
mycket små, men några skillnader finns det. Kravet om två betespass per dag finns inte i EUekologiskt produktion. Istället har man gjort en tolkning att korna ska vara ute i minst åtta
tim_rnar per dag under betessäsongen.
Både EU-ekologiskt och KRAV kräver att minst 50% av foderintaget ska vara grovfoder. Enligt
KRAV ska minst sex kilo ts av foderintaget komma från bete under betesperioden, vilket EUföreskrifterna inte kräver. En annan skillnad är att kalvarna enligt KRAV ska gå tillsammans med
kon i tre dygn efter kalvning och enligt EU:s förordning i ett dygn. Nackdelen med EU-ekologisk
mjölkproduktion är att inget mejeri i dagsläget tar emot EU-ekologisk mjölk, vilket gör att detta
alternativ endast är aktuellt om kommunen satsar på ett eget märke och hanteiingskedja till de
egna storköken.

Sammanfattning
Jällaskolan har i nuläget 130 mjölkkor med egen rekrytering och förfogar över totalt 400 ha.För
omställning till ekologisk produktion så begränsas Jälla i nuläget av en för liten lagringskapacitet
av flytgödsel och det är även för lite åkermark i anslutning till ladugården för att använda till bete.
Dessutom är det nödvändigt att bygga om det äldre stallet så att det blir godkänd för ekologisk
produktion. Kostnader för att ställa om till ekologisk mjölkproduktion har undersökts. I scenariot
med 90 kor blir ombyggnationskostnader lägre då mest ungdjur kommer står där. Med 90 kor
räcker betesmarken i anslutning till ladugården. I scenariot med 130 kor är en investering av
bevattningsanläggning och en damm inkluderad för att säkerställa betestillväxten. I båda
scenarierna är foderproduktionen prioriterad med mål om självförsörjning till kor och får.
Vallandelen är större i alternativet med 130 kor, så växtföljden blå ett år kortare. En del andra
investeringar i maskinpark och spannmålsanläggning som är anpassat för ekologisk produktion
behöver göras, ny gödsellagring är nödvändigt oavsett om omställning sker. Resultaträkning visar
att vid en omställning till ekologisk produktion är alternativet med 130 kor lönsammast.
Bilagor
1. Tidsåtgång för växtodlingen i de olika scenarierna
2.

Resultaträkning

3. Tabeller över den grödfördelning, skördenivåer, pris och gödselplanering som använts i
respektive scenarium.
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Bilaga 1Tidsåtgång för växtodlingen i de olika scenarierna
Utredning tid, timmar per ha
höstvete
90 kor

ha
tot.
ha
h/ha

ha
h/ha
tot.

130 kor vers konv
90 kor vers konv

bete åker bete åker

bete

bete

gröngödsling

90 kor

37

49

49

22

23

20

22

35

6

5,1

7,1

5,7

5,65

5,65

4

4

3

3

1,2

396

168,3

234,3

210,9

276,85

276,85

88

92

60

66

42

1911,2

37
6

38
5,1

37

42

56

56

22

23

20

22

35

388

7,1

5,7

5,65

5,65

4

7

3

3

1,2

262,7

239,4

88

161

höstvete
konv.

ens

ens bal

33

222

tot.

helsäd

33

h/ha
130 kor

åkerböna

havre

66

193,8
kom

vårvete

62

20

316,4
ens bal

ärter
26

80

316,4
ens

49

slåtter + bi bete åker
49

22

60
bete

66
bete

23

20

389

42
träda

1967,7
0

halm

22

15

25,5

413,5

6,1

4,6

4,6

5,3

6,4

6,4

5,5

4

3

3

1

1,1

51

378,2

92

368

137,8

313,6

313,6

121

92

60

66

15

28,05

1985,25

-156,2

101,8

-368

124,9

239,4

2,8

2,8

-33

69

0

27

17,8

76,3

-368

96,5

210,9

-36,75

-36,75

-33

0

0

27

130 kor

-297,5 timmar spannmålstid

245 timmar ensilagetid

90 kor

-177,4 timmar spannmålstid

137,4 timmar ensilagetid

Kommentar:
Grundkalkylerna har kompletterats med Jällas förutsättningar. Som exempel har arbetstid lagts in
för flytgödselspridning (0,7 firn/ha) i det konventionella alternativet, varför arbetstiden ser
ovanligt hög ut för t.ex. konventionellt höstvete.

Tidr,unkt för olika moment

2017
Mars

April

Juni

Maj

Stängsling av beten

Juli

Aug

Sept

Okt

I

Bevattning
Plöjning

I

1

Harvning

I

I

I

1I I

Sådd och vallfrösådd

I

Flytgödselspridning

I

Gödselspridning

I

I

I

I

.,

__J ___ _ _

Ogräsharvning
Sprutning
Stubbearbetning

_J

Transport
Tröskning
Torkning

I

Slåtter

1I

Transport av vall
Elevernas läsår

_

El

11111

I
I

H

moment inom konv och eko
moment inom eko
moment inom konv.

Kommentar:
Det finns en risk att arbetstopparna ökar och att fler moment ska utföras under samma tid på
våren och hösten vid ekologisk odling. På ett skoljordbruk är det svårare att planera om när
vädret är ostadigt eftersom fler personer berörs. Det är svårt att åskådliggöra skillnaden eftersom
varje moment visas i tid, inte i känslighet eller tidsåtgång.

Nov

Bilaga 2 Resultaträkning
90 kor

130 kor

Konventionell Ekologisk Ekologisk
TB1, kr

4 356 163 4 398 5/11

5 171 845

TB2, kr

2 457 467 2 899 179

3 226 624

7 694

6 139

7 942

Grödor

2 374 471 2 398 430

2 458 640

Mjölk

3 951 220 3 177 468

4 589 676

Arbete, tim
Intäkter

Kött & hudar

784 238

564 134

757 617

Livdjur

999 500

718 500

1 029 500

90 780

34 476

49 129

1 058 426 1 512 956

1 613 199

Organisationsintäkter
Stöd
Övriga intäkter
Summa

9 258 635 8 405 964 10 497 761

Kostnader
Utsäde

187 669

312 090

306 591

Växtnäring

433 868

137 729

56 251

Växtskydd

118 723

0

0

Torkning & rensing

113 346

43 976

36 506

Drivmedel

192 017

179 850

169 295

Omkostnader växtodling

523 302

455 302

594 416

Livdjur

750 924

549 460

780 000

2 024 085 1 921 518

2 807 243

Foder
Omkostnader husdjur
Kontroll & K RA V- avgi ft

558 539

393 855

561 974

0

13640

13640

Övriga kostnader
Summa

4 902 471 4 007 421 5 325 915

97 617

124 365

Arbete

1 736 604 1 401 748

1 820 856

Summa

1 898 697 1 499 365

1 945 221

Ränta rörelse- och djurkapital

162 093

Investeringar, avskrivningar
och räntor
Summa

108 000

624 000

599 000

1 790 697

875 365

1 346 221
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Bilaga 3 Tabeller över den grödfördelning, skördenivåer, pris och gödselplanering som
använts i respektive scenarium.

i apel' 1. uen groaroraeininc, sKoraenivaer, uns ocn goaseip anering som anvantsiae Konventionen Kalkylerna
Pris
Skördenivå
Tillfört kväve
Areal
(kr/kg)
(ha)
(kg/ha)
(kg N/ha)
Gröda
Foderkorn
Vårvete
Höstvete
Ärter
Träda
Ensilage balar
Ensilage silo
Ensilage +
återväxtbete
Bete på åker
Naturbete
Naturbete

80
20
62
26
15
49
49
22
23
20
22
388 ha

4000
4000
7000
2500
8500
8500
Ensilage: 3600
Bete: 2100
3500
1000
1500

1,13
1,35
1,31
1,65
1,00
1,00
Ensilage: 1,00
Bete: 0,60
0,60
0,60
0,60

70
110
160
105
105

20 ton nötflytgödsel

20 ton nötflytgödsel
20 ton nötflytgödsel

110
-

-

Tabell 2. Eko 130 kor. Den grödfördelning, skördenivåer, pris och gödselplanering som använts i de ekologiska
kalkylerna

Gröda
Höstvete foder
Havre
Åkerböna
Helsäd (havre/ärt)
Helsäd
(yårvete/åkerböna)
Ensilage
Ensilage
Bete på åker
(bevattnad)
Bete på åker
Naturbete
Naturbete
Träda/Gröngödsling

Tillfört kväve
(växttillgängligt)
(kg N/ha)

Areal
(ha)

Skördenivå
(kg/ha)

Pris
(kr/kg)

37
38
37
42

3500
2000
2300
3500

2,75
2,30
3,30
2,00

20

20 ton nötflytgödsel

0

-

0

4000

1,85

0

-

56
56

5000
5000

2,00
2

20
20

20 ton nötflytgödsel
20 ton nötflytgödsel

23

4650

1,05

0

-

22
20
22
35

3000
1000
1500

1,05
0
1,05

-

-

Använt gödselmedel
(mängd/ha)

388 ha

Tabe113. Eko 90 kor. Den grödfördelning, skördenivåer, pris och gödselplanering som använts i de ekologiska
kalkylerna

Gröda
Höstvete foder
Höstvete
Havre
Åkerhöna
Helsäd (havre/ärt)
Helsäd
(vårvete/åkerhöna)
Ensilage

Tillfört kväve
(växttillgängligt)
(kg N/ha)

Areal
(ha)

Skördenivå
(kg/ha)

Pris
(kr/kg)

33
33
32,5
32,5
37

3000
3500
2000
2300
3500

2,55
2,75
2,30
3,30
2,00

20
40

0

0

1,85

0

49

5000

2,00

20

Använt gödselmedel
(mängd/ha)
20 ton nötflytgödsel
Biofer 400 kg

0

20 ton nötflytgödsel

Ensilage
Bete på åker
(närmast
ladugårde)
Bete på åker

49

5000

2

20

23

3000

1,05

0

22

2500

1,05

-

Naturbete

22

1500

1,05

Naturbete

20

1000

1,05

Träda/Gröngödsling

35
388 ha

-

20 ton nötflytgödsel
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10. Anmälningsärenden
11. Avslutning

0,1t,

Bilaga 4

Bilaga 5

CS-iieredemokraienta,
,9rmt Ifikka"

Motion om kommunala ordningsvakter
Tryggheten i Uppsala kommun har inte varit tillfredställande. Det har lett till att många förslag på
trygghetsbefrämjande åtgärder har lagts fram, och blivit avslagna från den rödgröna majoriteten. En del
förslag har dock sjunkit in och tagits in i den rödgröna politiken i efterhand, såsom begränsade satsningar
på kameraövervakning och kommunala ordningsvakter.
De åtgärder som har vidtagits har dock varit allt för avgränsade, i huvudsak bara i centrala Uppsala.
Behoven av trygghet är enorma i kommunen. Polismyndigheten har nu höjt upp Gottsunda till ett särskilt
utsatt område, och åtgärder behöver nu om någonsin vidtas för att vända trenden.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun verkar för att snarast få kommunala ordningsvakter på plats i kommunens
mest segregerade områden, såsom Gottsunda/Valsätra.

Uppsal en 21 juni 2017
///
on'Ålm
Gruppledare (SD)

Bilaga 6

Motion om att Uppsala ska inleda processen för att ansöka om att
bli Europas kulturhuvudstad år 2029
Uppsala är informellt Sveriges kulturhuvudstad. Uppsala förknippas med kultur,
utbildning och bildning. Liberalerna vill att Uppsalas ryktbarhet som kulturstad ska
spridas än mer utanför Sveriges gränser för att generera positiva effekter som t.ex. att
fler turister vill uppleva vår stad. Ett ypperligt sätt att göra detta är att arbeta för att
Uppsala utses till Europas kulturhuvudstad 2029.
Uppsala kommun ansökte 2008 om att bli Europas kulturhuvudstad 2014. Ytterligare
tre städer sökte; Gävle, Lund och Umeå och slutligen stod Umeå som segrare. Uppsala
gick inte till final, utan var en av de två städer vars ansökningar först plockades bort av
kulturhuvudstadsjuryn. Uppsalas misstag då var att man började arbeta med sin
ansökan för sent. Nu finns chansen för att återigen ansöka. En process som ger gott om
tid till förberedelser kommer att öka chansen att bli kulturhuvudstad.
Nästa tillfälle då en svensk kommun kommer att kunna utses till Europas
kulturhuvudstad är alltså år 2029 (eller år 2028 beroende på hur Brexit hanteras).
Beslutet tas sex år i förväg, vilket betyder att EU-kommissionen beslutar att utse 2029
års europeiska kulturhuvudstad år 2022-2023.
Det ställs stora krav på den stad som vill bli utsedd till europeisk kulturhuvudstad (se
Europaparlamentets och rådets beslut 445/2014/EU). Kulturstaden Uppsala har de
grundläggande förutsättningarna, men mycket återstår om en ansökan ska kunna
lämnas in. För att kunna bli kulturhuvudstad krävs inte bara kommunmedborgarnas och
det civila samhällets stöd till projektet. Kommunmedborgarna och civilsamhället ska
också ges utrymme att medverka i utarbetandet av ansökan och naturligtvis även
genomförandet av kulturhuvudstadsåret. Samma sak gäller för det professionella
kulturlivet. Lokala konstnärer, artister och kulturentreprenörer måste alltså på ett tidigt
stadium inkluderas i framarbetandet av ansökan.
Endast med en tydligt utformad kulturstrategi som lyfter fram Uppsalas unika
kulturvärden tillsammans med en lika tydlig europadimension har vår kommun chans
att bli Europas kulturhuvudstad år 2029. Skulle Uppsala lyckas, väntar ett fantastiskt år
fyllt av kultur, en stor inströmning av besökare men också mycket hårt arbete.
Ett sådant projekt föranleder ekonomiska åtaganden. Därför är det extra viktigt att ha en
plan för hur kulturhuvudstadsåret ska finansieras. Liberalerna vill därför inrätta en
kulturinvesteringsfond på samma sätt som då socialinvesteringsfonden inrättades. På
det sättet kan vi göra årliga avsättningar av kommunens resultat för att bygga en fond
som möjliggör finanseringen av kulturhuvudstadsåret utan att skola, vård och omsorg
eller kulturnämndens ordinarie verksamheter drabbas.

I»

Liberalerna

Mot denna bakgrund förslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:
Att Uppsala kommun snarast inleder processen för att ansöka om att bli Europas
kulturhuvudstad år 2029.
Att Uppsala kommun inrättar en kulturinvesteringsfond i enlighet med föredragningen.

'7
Eva Edwardsson (L)

ohamad Hassan (L)

1Ö
Liberalerna

