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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat regionens delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt.
Resultatet för perioden uppgår till 253 mnkr medan prognosen för helåret uppgår till 204
mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 139 mnkr. I det prognostiserade resultatet
ryms också en negativ budgetavvikelse för nämnderna uppgående till -47 mnkr.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas som innebär att
balanskravet uppnås.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Utifrån den översiktliga granskningen, har det inte kommit fram några omständigheter
som tyder på att regionens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2018. Ett av sex mål bedöms kunna uppfyllas, tre ej
uppfyllas och två är ej utvärderade.
Eftersom måluppfyllelsen för verksamhetsmålen inte bedöms i delårsrapporten kan vi
inte göra någon bedömning i denna del. Vår uppfattning är att redovisningen ger fullmäktige begränsade möjligheter att bedöma måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är regionstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:


Kommunallag (KL), kap 12



Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9



Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport



Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning



Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:


översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31,



förvaltningsberättelsens innehåll,

Oktober 2018
Region Gotland
PwC

3 av 8

Granskning av delårsrapport 2018



hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Rapportens innehåll har sakgranskats av berörda tjänstemän.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1.

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 253 mnkr (173 mnkr). I resultatet ingår realisationsvinster om 132 mnkr
(11,8 mnkr). Prognosen för helåret uppgår till 204 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 139 mnkr. I det prognostiserade resultatet ryms också en negativ budgetavvikelse för nämnderna uppgående till -47 mnkr.
Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys. En sammanställd redovisning har upprättas i delårsrapporten,
dock lämnas inte koncernens siffror i anslutning till regionens, vilket medför ett avsteg
från RKR 22. Vi rekommenderar att detta åtgärdas till nästkommande delårsbokslut.
Översiktlig förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas. Upplysningar om regionens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet beskrivs.
En samlad, övergripande redovisning av regionens investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Nämndernas prognostiserade resultat för helåret visar på ett
samlat underskott om -47 mnkr jämfört med budget. De nämnder som prognostiserar en
negativ avvikelse mot budget är främst hälso- och sjukvårdsnämnden (- 35 mnkr) och
socialnämnden (-28 mnkr). Regionstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse (16
mnkr).
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Balanskravsresultatet uppgår i perioden till 123,5 mnkr. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 41 mnkr.
Upplysningar om hur regionens koncern definierats/avgränsats, vilka juridiska personer
den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden framgår.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.
Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation. Sammanställda räkenskaper ställs inte upp jämte regionens, utan redovisas separat, vilket medför ett avsteg från RKR 22.
Följande iakttagelser från den översiktliga granskningen är även värt att nämna:
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Under 2018 har komponentavskrivning införts för samtliga fastigheter (byggnader), Va-anläggningar och hamnar. Komponentavskrivning tillämpas inte för gator
och vägar, vilket också indirekt framgår i avsnittet om redovisningsprinciper i delårsrapporten då det explicit står att ”komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar”. Regionen bedömer att
det inte finns materiella komponenter för dess gator och vägar varför de bedömer att komponentindelning för gator/vägar inte är befogat. PwC kommer
under 2018 genomföra en fördjupad granskning av regionens anläggningstillgångar där denna hantering kommer följas upp.



Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård
från Karolinska Universitetssjukhuset. Vi rekommenderar, i likhet med tidigare år,
att regionen ser över sina periodiseringsprinciper avseende köpt vård så att kostnaden för utförda tjänster bokförs på det år som tjänsten utförs i enlighet med god
redovisningssed.



Regionen upplöser fortfarande försäkringsersättningen avseende Garda skola med
1 mnkr årligen, vilket innebär ett avsteg från RKR:s information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m (2012). Förklaringen som
ges är att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och
därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen har därefter valt att behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika ärende. Vår
bedömning är dock att anpassning av denna redovisning bör göras redan nu genom att öka regionens egna kapital med återstoden av försäkringsersättningen
som motsvarar drygt 22 mnkr och att den årliga kostnaden ökar med 1 mnkr.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. I
respektive principbeskrivning framgår de ändringar som gjorts gentemot föregående årsbokslut.
Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt. Karaktären och storleken på jämförelsestörande poster lämnas som upplysningar i not till resultaträkningen. Förändring av
väsentliga ansvarsförbindelser framgår av not till balansräkningen.

2.1.2.

Bedömning

Utifrån den översiktliga granskningen, har det inte kommit fram några omständigheter
som tyder på att regionens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

2.2.

God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2018-2020 innehållande
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda av regionfullmäktige för perioden 2016-2019. Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar men berör
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respektive nämnd och förvaltning på olika sätt, något som nämnderna specificerar i sina
verksamhetsberättelser.
De 32 målen är samlade under 6 områden uppdelade i två perspektiv – samhällsperspektivet och verksamhetsperspektivet. 14 av målen har bäring på god ekonomisk hushållning,
varav sex mål utgör de finansiella målen och åtta mål utgör verksamhetsmål.

Finansiella mål
Inom målområdet för ekonomi finns det totalt 6 beslutade mål. Målen utvärderas baserat
på helårsprognosen i delårsrapporten. Ett mål prognostiseras uppfyllas, tre mål prognosticeras att ej uppfyllas och två mål utvärderas inte (varav det för ett mål lämnas uppgift
om indikatorerna utan att någon faktisk utvärdering av måluppfyllelsen görs).
Målområde ekonomi

Prognostiserad uppfyllelse

Mål 27: Budgeterat resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden

Målet uppnås inte.

Mål 28: Årets ekonomiska
resultat ska uppgå till
minst 2 % av nettokostnaden

Målet uppnås

Det budgeterade resultatet är 65 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas till 4 976 mnkr vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 1,4 procent av nettokostnaden.

Årets ekonomiska resultat beräknas uppgå till 204 mnkr, vilket är
4,3 procent av den beräknade nettokostnaden. Målet är alltså uppfyllt. Dock är nämndernas resultat negativt vilket är oroande för
stabiliteten i det ekonomiska resultatet.
Både socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden förhåller sig
till detta mål. Socialnämnden har som prioriterat utvecklingsområde
Ekonomi i balans. Det finns fyra påbörjade aktiviteter. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har formulerat ett eget mål kopplat till detta,
Ekonomiskt resultat enligt budget. Ingen av nämnderna kommer att
uppnå målet.

Mål 29: Soliditeten skall
vara minst 45 %

Målet uppnås inte

Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

Målet uppnås inte

För perioden är soliditeten 44,8 procent vilket är en för-bättring mot
föregående år (44,1). Prognosen för soliditeten vid årets slut exklusive ansvarsförbindelsen är 42 procent.

Den totala nettokostnadsökningen i perioden efter finansnetto och
med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster, är 4,5 procent.
Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 3,1 procent under
samma period.
För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen till 3,7 procent
medan skatteintäkter och statsbidrag endast beräknas öka med 2,6
procent.

Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Utvärderas inte

Mål 32: Skattefinansierade
investeringar ska vara

Utvärderas inte
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egenfinansierade till 100 %

Verksamhetsmål
I delårsrapporten redogörs för vilka mål som fullmäktige beslutat om inom respektive
område. En beskrivning av nämndernas arbete för att öka måluppfyllelsen lämnas men en
bedömning av måluppfyllelsen gör ej, detta med hänvisning till att det saknas utfall för
flertalet av de indikatorer som används för utvärdering av målen. I delårsrapporten konstateras att en bedömning av god ekonomisk hushållning inte kan göras för perioden. I
tabellen nedan redogörs för de mål som fullmäktige beslutat om inom respektive område:
Kvalitet
Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland
Mål 20: God kvalitet i skolan
Mål 21: God kvalitet i vården
Mål 22: God kvalitet i omsorgen
Medarbetare
Mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

2.2.1.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2018. Ett av sex mål bedöms kunna uppfyllas, tre ej
uppfyllas och två är ej utvärderade.
Eftersom måluppfyllelsen för verksamhetsmålen inte bedöms i delårsrapporten kan vi
inte göra någon bedömning i denna del. Vår uppfattning är att redovisningen ger fullmäktige begränsade möjligheter att bedöma måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen.

2018-11-06

Carin Hultgren
Uppdragsledare
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320

Strategisk plan och budget 2019 Region
Gotland

RS 2018/7
AU § 324

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Driftbudget 2019 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2019-2020 samt plan 2021-2023 fastställs enligt förslag.
Skattesatsen lämnas oförändrad.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en utvärdering, analys och effektbeskrivning av nuvarande besparingsprogram, ge förslag på hur arbetet med att
anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för
perioden 2020-2022 ska genomföras. Förslaget ska, utöver ovan, grunda sig på en
analys gjord av SKL, samhällsekonomiska prognoser kopplat till
befolkningsprognos och demografisk utveckling samt PWCs ekonomiska
långtidsprognos. Uppdraget ska redovisas vid budgetberedningen i maj 2019.
Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom ramen för
Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt
ta hänsyn till andra nationella beslut.
Med anledning av socialnämndens investeringsäskande om 70 mnkr 2019 för att
bygga ett nytt korttidsboende får nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen våren 2019 med en konsekvensbeskrivning avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten. Beskrivningen ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden,
framförallt avseende påverkan på verksamheten.
Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även
omfatta för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.
Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll
av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och
minska underhållskostnaderna.
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till BUB 2019.
forts

106 (123)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7

12. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.
13. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning
av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad
jämfört med en om- och tillbyggnad av Alléskolan.
Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S),
Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP) reserverar sig
punkterna: 1, 8, 9, 12, 13.
Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för eventuell
försäljning av Romabadet och återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i
januari.
2. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i bostadsförsörjningsplanen
analysera och ta hänsyn till behov av trygghetsboende eller andra
boendealternativ för äldre i Hemse och Slite.
3. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till BUB 2019.
Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S),
Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP) reserverar sig
punkten 1.

Sammanfattning
Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som
tillämpas kommande år.
forts

107 (123)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7

Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2018 föreslår regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
Budgeterat resultat 2019 efter beslut av
RF 2018-06-18

60 mnkr

Justering finansförvaltningen och ny
skatteprognos

-7 mnkr

Sänkt internhyra

26 mnkr (1 mnkr redan beslutat som
en del av 170 mnkr besparingen),
total sänkning 27 mnkr

Ökade kapitalkostnader för nämnderna

-8,5 mnkr

Anslag EU val 2019

-1,5 mnkr

Budgeterat resultat 2019

69 mnkr

forts

108 (123)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7

Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget i juni 2018 föreslår
regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
2019
Mottagningskök

-1 200

Wisbygymnasiet söder kök

-2 100

2020

Havdhem skola kök

-2 900

Lärbro skola kök

-3 000

Fole skola kök

-1 000

Mark- och stadsmiljö att
fördela

-5 000

Beläggningsprogram

1 000

Enskilda vägar, förbättring

1 000

Upprustning parker ospec

500

Lekutrustning

700

Bad- och besöksplatser,
upprustning och förändring

1 000

Dovhjorten parkeringshus
Kvarnåkershamn
bräckvattenverk
Gotlands vattenförsörjning

800
41 000
-25 000

Slite deponi
Summa

2021

12 700

20 000

-20 000

13 100

-20 000

Arbetsutskottet har beslutat att internhyran ska sänkas motsvarande 27 miljoner
kronor. I övrigt överlämnas ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts

109 (123)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7
Ärendets behandling under mötet

Strategisk plan och budget föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, Ulrika
Jansson bitr. ekonomidirektör, Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar på följande ramjusteringar av driftsbudgeten efter
budgetavstämningen +69 miljoner kronor.
+69 mnkr Utgångsläge
RS; arbetet med Tillväxtprogram
och RUS

-2,5 mnkr Prioriterat att få igång arbetet
med bred förankring av ny
RUS, genomförande Tillväxtprogram

RS; politiker org och arvoden,
politiska sekreterare

-3,4 mnkr Införande av politiska
sekreterare 2019, halvtid
oppositionsråd
samt regionalt utv. utskott

TN; kollektivtrafik

-2,0 mnkr Utökad kollektivtrafik

GEAB, utdelning

10,0 mnkr

Summa

+2,1 mnkr

Samt konsekvenser av beslut i
§ 318-319 BUN 10 mnkr och
GVN 2 mnkr

-10,0 mnkr

Budgetresultat totalt

+59 mnkr

-2,1 mnkr

Investeringar
Eva Nypelius (C) föreslår oförändrad investeringsbudget, i enlighet med
arbetsutskottet.
Uppdrag
Eva Nypelius (C) yrkar även på att följande uppdrag ges av fullmäktige till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta
för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
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2. Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av
enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska
underhållskostnaderna.
4. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetavstämningen, BUB, 2019.
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar
för verksamheten oavsett driftsform.
6. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning
av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med
en om- och tillbyggnad av Alléskolan.
Eva Nypelius yrkar också på att följande uppdrag ges av regionstyrelsen till regionstyrelseförvaltningen:
7. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för eventuell
försäljning av Romabadet och återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i
januari.
8. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i bostadsförsörjningsplanen analysera
och ta hänsyn till behov av trygghetsboende eller andra boendealternativ för äldre i
Hemse och Slite.
9. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till budgetavstämningen 2019.

Meit Fohlin (S) yrkar att:
Driftsbudget:
Socialnämnden tillförs 1,6 miljoner kronor för att förstärka arbetet mot våld i
närarelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Socialnämnden beviljas 4 miljoner kronor i tillskott för ökade behov inom LSSverksamheten.
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Mnkr
Utgångsläge efter budgetavstämning

69

GEAB utdelning

10

Regionstyrelsens politiska organisation, politiska
sekreterare
Teknikcollege

-3,4
-2

BUN 2019

-10

SON LSS

-4

Våld i när relationer

-1,6

Ramförändringar totalt

-11

Resultat

58

Investeringar
Investeringsbudget enligt regionstyrelsens arbetsutskott.
Uppdrag
Meit Fohlin (S) yrkar på följande tillägg till regionstyrelseförvaltningens förslag till
uppdrag: Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom
ramen för Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter
amt ta hänsyn till andra nationella beslut.
Meit Fohlin (S) yrkar avslag på följande uppdrag från Eva Nypelius, se ovan: 1, 2, 4,
5, 6 och 7. Förslagen 3, 8 och 9 tillstyrks.

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på ökning med 2 miljoner kronor till teknikcollege
och att barn- och utbildningsnämnden får 10 miljoner kronor för avvikelser i
prognos gällande barn- och elevantal 2019 samt 1,6 miljoner kronoren till socialnämnden för Våld i nära relationer. GEAB utdelning + 10 miljoner kronor. Totalt ett
budgetresultat på 65,4 miljoner kronor.
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Driftsbudget
Mnkr
Utgångsläge efter budgetavstämning

69

GEAB utdelning

10

Teknikcollege

-2

BUN 2019

-10

Våld i när relationer

-1,6

Ramförändringar totalt

-3,6

Resultat

65,4

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande på driftsbudget, Meit Fohlins
(S) yrkande på driftsbudget och Lars Engelbrektssons (SD) yrkande på driftsbudget
och finner at det egna förslaget bifalls.

Omröstning begärs. Som motförslag till Eva Nypelius yrkande ställer hon Meit
Fohlins och Lars Engelbrektsson yrkanden mot varandra och finner att Meit Fohlins
yrkande bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på sitt, Eva Nypelius, yrkande
till driftsbudget och Meit Fohlins yrkande till driftsbudget. Den som röstar Ja stödjer
Eva Nypelius yrkande. Den som röstar Nej stödjer Meit Fohlins yrkande. Följande
röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Lars Engelbrektsson avstår från att rösta. Omröstningen utfaller med rösterna 7 ja
och 7 nej, ordförandens utslagsröst ger övervikt och driftsbudget får majoritet enligt
Eva Nypelius yrkande.
Ordföranden ställer proposition på investeringsbudgeten och finner att den bifalls.
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Ordföranden ställer proposition på uppdrag 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till
BUB 2019 komplettera utredningen om för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den
som röstar Ja bifaller uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande
röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD)
och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag(S), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och
Isabel Enström (MP) . Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i
enlighet med Eva Nypelius yrkande om uppdrag 1.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att
bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom Region Gotland och finner att
det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller uppdraget. Den som röstar
nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan
Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola
Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy
Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP). Omröstningen utfaller med
rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva Nypelius yrkande om uppdrag 2.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 3. Regionstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med tekniska nämnden intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket
om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd
för att öka standarden på vägnätet och minska underhållskostnaderna och finner att
det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 4. Tekniska nämnden får i uppdrag att se
över och återkomma med förslag på lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till
BUB 2019 och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag(S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva
Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 4.
forts

114 (123)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7

Ordföranden ställer proposition på uppdrag 5. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i
uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat
drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett
driftsform och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 5.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 6. Barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att återkomma med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med en om- och tillbyggnad av
Alléskolan och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 6.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 7. Regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att ta fram underlag och återuppta förhandlingar med intressenter för ev
försäljning av Romabadet och återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i
januari och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 7.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 8 finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 9 finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till uppdrag
och finner att de bifalls.
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Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande om tilläggsuppdrag till
regionstyrelseförvaltningens förslag om uppdrag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer slutligen proposition på oförändrad skattesats och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2018-06-18, § 97
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-11
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Information. Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Konsekvenser av negativ årsprognos för
budget 2019

RS 2018/987
AU § 305

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden information är mottagen.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens information är mottagen
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, § 590
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HSN § 590

Konsekvenser av negativ årsprognos för
budget 2019

HSN 2018/496
HSN-AU § 577

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens beskrivning av potentiella
konsekvenser av negativ årsprognos för budget 2019 och lämnar den vidare till
Regionstyrelsen för information.
Paragrafen justeras omedelbart.

Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsprognos för 2018 pekar på ett underskott på 35
miljoner. Bedömningen av vad detta innebär inför budgetåret 2019 är mycket osäker,
framförallt gällande statsbidrag för förmånsläkemedel och övriga tillfälliga riktade
statsbidrag. De riktade statsbidragen för 2018 ger ett bedömt nettoöverskott på ca 20
miljoner.
På kostnadssidan är det framförallt kostnaderna för arbetskraft som visar ett
prognostiserat underskott jämfört med budget med 35 miljoner, detta trots att
kostnaderna för hyrpersonal minskar jämfört med 2017. Bedömningen är att även
2019 kommer behovet av hyrpersonal, åtminstone i början av året, vara så hög att
budgeten för arbetskraftskostnader inte kommer att inrymma dessa
kostnader. Samtidigt innehåller såväl läkemedelskostnaderna som utomlänsvården
stora osäkerheter och utmaningar.
Bedömning

Sammantagen bedömning är att inför 2019 råder stor osäkerhet gällande
statsbidragen, detta gäller såväl läkemedelsbidraget som övriga riktade statsbidrag.
Bedömningen är också att den budgetram som Regionfullmäktige beslutat för hälsooch sjukvården inte kommer att till fullo räcka till på kostnadssidan. Framförallt
gäller detta för arbetskraftskostnader till dess att oberoendet av hyrpersonalen har
minskats ytterligare med betydande belopp samt läkemedelskostnader. För
utomlänsvården har hälso- och sjukvården erhållit en ramförstärkning som bedöms
räcka om de riktigt kostsamma vårdtillfällena blir färre 2019 än 2018.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Bakgrund HSN-AU § 577
Arbetsutskottets beslut
• Förvaltningen får i uppdrag att utifrån den negativa prognosen för 2018 göra en
bedömning över potentiella konsekvenser för de ekonomiska förutsättningarna inför
2019 som eventuellt behöver kommuniceras till regionfullmäktige inför fastställande
av budgeten för nästa år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2018
Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BN 2018/681
28 oktober 2018

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Fullgörande av nämndens uppdrag
Bakgrund

I samband med redovisningen av delårsrapport 2 beslutade byggnadsnämnden att
rikta en särskild skrivelse till regionstyrelsen, för att påvisa den redovisade avvikelsen
när det gäller ekonomin samt delar av byggnadsnämndens verksamheter.
Det ekonomiska utfallet för perioden är negativt samt prognosen för helåret pekar
emot ett underskott. Även delar av fastställda mål enligt verksamhetsplan 2018 inom
perspektivet verksamhet uppnår man inte.
Sammanfattning

I samband med denna skrivelse bifogas den av nämnden beslutad handlingsplan (
BN §3 2018 ) gällande fullgörande av nämndens uppdrag 2017och som är den

plan förvaltningen arbetar utifrån. Förvaltningen arbetar även utifrån antagen
handlingsplan ( BN § 215 2018 ) som även den bifogas.

Denna handlingsplan innebär åtgärder som på sikt skall leda till att nämnden kan nå
ett fullgörande av nämndens uppdrag samt de uppsatta målen i nämndens
verksamhetsplan samt bidra till Region Gotlands måluppfyllelse.
Förvaltningen ser effekter framför allt när det gäller ekonomin inom enhet bygg där
de flesta åtgärderna genomförs och även positiva effekter när det gäller medarbetare
och sjuktal. Denna process tar tid och förvaltningen har ännu inte nått full effekt.
En del av underskottet i ekonomin beror på att enheten Geografisk Information
ändrat sina faktureringsrutiner från förfakturering till efterfakturering vilket har
inneburit lägre intäkter för 2018. Denna ändring påverkar endast intäkterna för
innevarande år.
Intäkterna för Planenheten har också skrivits ner pga. otydligheter hur resurser i
exploateringsuppdrag ska belasta respektive projekt. Ett arbete pågår att tillsammans
med RSF och TKF se över hela exploateringsprocessen.
En uppgift som BN ansvarar för är tillsynsarbetet. Detta arbete har nedprioriterats
under många år och har idag en lång kö av ärenden. Revisorerna har
uppmärksammat detta och gett nämnden i uppdrag att hantera detta. Förvaltningen
har därför tillsatt en tillsynsgrupp som under 2018 finansierats med eget kapital
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BN 2017/876

(byggbonus). Förvaltningen ser farhågor inför 2019 om hur tillsynsgruppen ska
finansieras då detta arbete inte inryms i tilldelad ram. Detta kommer ytterligare att
belysas i kommande budgetberedning.
Trots den negativa avvikelsen i delår 2 avseende det ekonomiska resultatet på
helårsbasis räknar förvaltningen med ett positivt resultat för Byggnadsnämndens
verksamhet. Detta beror på den ansökan om byggbonus som skickats in i september
2018 ska resultera i ett utfall liknande ansökan för 2017.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Handlingar
Bilaga 1 Åtgärdsplan ( BN 2018/ 233 )
Bilaga 2 Handlingsprogram utifrån ny lag avseende avgiftsreducering inom PBL ( BN 2018/1449 )
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Enhet Bygg

Datum 2018-01-24

1. Ekonomi
Vad är skälet till att budget inte kan hållas?
Utfallet för 2017 är ett underskott på 1 615 tkr ( byggbonus borträknad ), detta
till följd av negativa avvikelser gällande intäkter under året. Enhet Bygg har
under perioden ökat antalet tillsvidare anställda med fyra personer och tagit in
2 visstidsanställda jämfört med samma period 2016. Delar av rekrytering ligger
utanför lagd budget.
Den totala bemanningen är av den anledningen utökad jämfört med tidigare år.
Med fler personal ökar kraven på högre effektivitet när det gäller handläggning
och beslut. Enhet Bygg klarar inte att leva upp till de ökade kraven och inte
heller klara intäktsbudget 2017. Anledningen till det är att flertalet handläggare
och inspektörer är nya och orutinerade, och behöver en inskolningstid för att
komma in i arbetet som handläggare.
En annan orsak är förvaltningens interna processer, som behöver effektiviseras
för att skapa en ekonomi i god balans, utifrån detta har byggnadsnämnden
beslutat i verksamhetsplanen att ett prioriterat utvecklingsområde är effektivisera
förvaltningens interna processer.
Vilka åtgärder kommer förvaltningsledning vidta med anledning av detta?
Ett antal åtgärder har vidtagits under året för att öka produktiviteten avseende
handläggningstider mm.
(Åtgärderna redovisas under punk 2 Handläggningstider.)
Åtgärderna har dock inte fått full effekt under 2017 vilket medför att det
ackumulerade intäktstappet under året inte hämtades igen.
För att på sikt klara av de lagkrav som är kopplade till myndighetsutövningen
inom enhet bygg har förvaltningsledningen valt att fortsätta satsningen på bl.a.
rekrytering, kompetensutveckling, interna processer mm. En risk med denna
satsning är att enhet Bygg i det korta perspektivet kan ha svårt att klara
budgeten. Förvaltningsledningen anser dock att kravet att utföra
myndighetsutövning rättssäkert och uppfylla gällande lagar väger tungt.
Vad har det gett 2017?
De åtgärder som redan är har börjat visa resultat. Vi har sedan 2010 byggt kö
avseende bygglov. Denna trend har vi nu stoppat under 2017.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Bygg

2. Handläggningstider
Inledning
Att omforma enhet byggs personalgrupp och arbetssätt är ett flerårsprojekt.
Det som görs nu skulle varit påbörjat för flera år sedan. Tidigare åtgärder,
”quick fix-åtgärder”, har inte givit någon långvarig effekt. Vilket alla vet.
Nu gäller det att ha tålamod.
Flertalet nya och oerfarna handläggare och inspektörer i kombination med en
ny arbetsmodell, dvs. att gå från ett mycket individuellt arbete till att samarbeta
i team kräver sin tid och arbetsinsats.
Att tidsätta detta arbete alldeles för snävt, med högt ställda produktionsmål,
och därmed utsätta enhetens orutinerade personal för ett alltför högt tryck kan
riskera att bli kontraproduktivt.
Stressrelaterade sjukskrivningar har tidigare varit återkommande på enheten
p.g.a. hög arbetsbelastning och tryck utifrån. Personal som är trygga i sin
yrkesroll och kompetens och som känner arbetsglädje och uppskattning
hanterar detta bättre och mår då även bättre.
Därigenom kommer sedan handläggningstiderna succesivt att kortas ned och
kvaliteten bibehållas och höjas
Exempel på tidigare åtgärder i komprimerad form samt viss analys
• Ny personal rekryteras kontinuerligt. Dock med ingen eller lite
erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning bygglov.
•

Kompetensnivån hos handläggare är relativt låg, ur ett
handläggarperspektiv. Osäkerhet hos flera gör att det är långt till beslut.
Kompetensutveckling måste prioriteras nu och framåt.

•

50% av personalen har arbetat kortare tid än ett år. 75% kortare tid än
två år.

•

Övertid: Används i begränsad omfattning.

•

Fördröjd förgranskning av ärenden p.g.a hög arbetsbelastning, låg
bemanning samt hög ärendeingång. Innebär att ev. kompletta ärenden
inte bedöms kompletta förrän efter lång tid. Behöver förstärkas men
f.n. brist på kompetens och tid.

•

Kompletteringar har i många fall begärts in först efter den försenade
förgranskningen och ärendet försenas än mer. Handläggning påbörjas
efter alldeles för lång tid. Något bättre i dag, men ännu en bit kvar

•

Många ärenden genomgår ett flertal revideringar innan beslut. Dvs.
kunden ändrar sig på vägen. Innebär mycket merarbete. Främst på
företagssidan. Åtgärd: Tydligare gränsdragningar mot kund.
Tydlig rutin inom enhet för ökad likvärdighet
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•

Hög personalomsättning (sjukskrivningar, uppsägning). Leder till att
ärenden byter handläggare. Vi behöver därför minska antalet ärenden
som byter handläggare = (behålla personal, färre sjukskrivningar).
Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljö och
klimat

•

Bristfällig dokumentation i ärenden. Leder till dålig överlämning av
ärenden. Ny handläggare ”börjar om” i ärendet i stället för att ta vid
där föregående slutat. Förändringsarbete pågår

•

e-tjänst
I mars 2017 infördes enhetens e-tjänst, dvs. att söka bygglov digitalt.
Ett viktigt utvecklingsarbete och klar förbättring för sökande. Behöver
fortsatt vara högt prioriterat för att kontinuerligt utvecklas med fler
digitala tjänster. e-tjänsten innebär bl.a. att fler ärenden blir kompletta i
ett tidigt skede vilket i sin tur leder till ökade krav på snabbare
handläggning.

•

Utveckling och förbättring av W3D3 har inte prioriterats. Viktigt för
att hantera digitala köer, bättre bevakningar och dokumentation.
Påbörjat under 2017 men behöver prioriteras ännu mer.

•

Utöka planlagd mark på Gotland. Områdena är för få och snart
färdigbyggda. BN bör ge enhet plan uppdraget att detaljplanera mer
mark. Mer planlagd mark = enklare handläggning av bygglov

•

För långa remisstider internt; TKF och MH, gäller VA. Orsaker
o Inte tillräckligt bemannade. Har inte bemannats upp
parallellt med enhet bygg och det ökande antalet ärenden
o För lite dialog. Rutiner behöver förnyas och förenklas. Pågår

•

•

Samarbete med andra kommuner

Enhetschef har tagit kontakt med Västervik och ett samarbete skall
formas under 2018. Förhoppningen är att detta skall ge möjlighet till
utbyte av erfarenheter, kompetens och ev. även personal.
Enheten har tillsatt en tillsynsgrupp med följande uppdrag, ansvar.
o Revidera och uppdatera befintlig tillsynsplan
o Föreslå delmål och mål för enheten och Byggnadsnämnden
o Upprätta tydliga rutiner i arbetet med tillsyn och uppföljning
o Handlägga äldre ärenden enligt fastställd plan (se VP18)
o Kontinuerligt handlägga inkommande ärenden inom BN:s
ansvarsområden
o Att byggnadsnämndens tillsyn vid behov kommuniceras och
samordnas med andra myndigheters tillsyn
o Arbetet följs upp kontinuerligt av Byggnadsnämnden
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Lokaler
Enhet bygg har f.n. brist på arbetsrum. Måste lösas omgående.
Enhetens uppskattade behov av lokaler för 2017 och framåt är sammanställt
och lämnat till regionledningens samordnare för översyn av Visborgsområdets
lokaler.
Fördelning av kontor och lokaler behöver även ses över för att öka och förbättra
samarbetet mellan SBF:s enheter men också för att göra ytorna så
ändamålsenliga som möjligt.
Kategorisering och handläggning av ärenden
•

Attefallshus - egen kö. Enheten klarar lagstadgad handläggningstid för
dessa ärenden

•

Anmälningsärenden – egen kö. Enheten klarar lagstadgad
handläggningstid

•

Eldstäder – egen kö. Handläggs direkt

Fr.o.m. v20 sorteras lovärenden och förhandsbesked i följande kategorier
•

E – Enklare ärenden

•

A – Avancerade ärenden

•

U – Underhållsärenden Visby innerstad (ingen kostnad för kunden)

Tre olika köer. Hanteras digitalt i w3d3.
Sorteringen i E-A-U gör att enklare ärenden inte kommer att behöva vänta på
mer avancerade ärenden innan de handläggs.
Respektive kö sorteras i datumordning utifrån det datum då ärendet bedöms
vara komplett. Arbetet med att lägga in komplettdatum på varje ärende har
pågått sedan oktober-16. Gjordes inte tidigare. Av den anledningen blir
statistiken för beräkning av handläggningstid mer tillförlitlig.
När i fas?
Mål för VP17 har varit att inte bygga kö detta år
Trend: I 8 av 10 månader under 2017 har enhet bygg tagit fler beslut än
vad det inkommit ärenden. En mycket positiv trend.
I VP18 finns uppsatta aktiviteter som kommer att förbättra
verksamheten kontinuerligt.
Läs gärna den
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Slutsats
Arbetet med den nya organisationen möjliggör ett arbetssätt där sortering av
ärendetyper och fördelning av resurser hanteras effektivare. Den utvecklas
efterhand och på sikt kommer den ge förbättrade resultat som leder till balans i
ärendekön.
I nuläget har den dock inte prövats på rätt sätt då det finns en stor
eftersläpning när det gäller äldre ärenden.
Organisationen är dock sårbar eftersom antalet anställda med lång erfarenhet
är väldigt få. Dessa nyckelpersoner har stort tryck på sig och vi behöver värna
extra mycket om dessa. Framöver kommer de nyanställda att bli erfarna men
det kommer att dröja något.
Det är mycket viktigt att alla inblandade förstår att det tar lång tid att göra
förändringar och att arbeta in en ny organisation och arbetsmodell. Fortsatt
måste vi även vara vaksamma på nya behov och ev. förändringar i
förutsättningarna.
För att ha goda förutsättningar att lyckas med detta krävs det till att börja med
följande;
•

Att enhet bygg lyckas behålla nuvarande personalstyrka ett flertal år
framåt

•

Att personalen kontinuerligt utvecklas och ökar antalet beslut/år

•

Att enheten hela tiden utvecklar och effektiviserar arbetssätt och
rutiner

•

Att byggnadsnämnden kontinuerligt följer upp enhetens arbete och
resursbehov

Visby 24 januari 2018
Johan Åberg
Bo Eriksson
Martin Ekepil Ringelid
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1. Bakgrund
Den avgift som en kommun tar ut i samband med bygglovsärenden ska reduceras när handläggningstiden drar ut för mycket på tiden (Proposition 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan). Riksdagen röstade och utfallet blev ja till regeringens förslag.
En person som ansöker om bygglov eller ett förhandsbesked har rätt att få besked inom tio veckor
efter att en fullständig ansökan har lämnats in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av
att en större utredning krävs kan kommunen förlänga denna tid ytterligare tio veckor. När en person anmäler åtgärder som inte kräver bygglov ska anmälaren få beslut i ärendet inom fyra veckor,
eller inom åtta veckor om frågan är av större vikt eller principiell betydelse. Byggnadsnämnden i en
kommun får ta ut avgifter för dessa beslut. Detta enligt nuvarande regler.
Nu införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste
minska avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte hålls.
Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå
en effektiv byggprocess.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
Byggnadsnämnden har i strategisk plan och budget 2019-2021 ( BN§43 ) tagit med detta och ur
ekonomisk synvinkel redan gjort en riskbedömning i denna skrivelse som har behandlats i budgetberedningen 2018 samt för beslut i Regionfullmäktige.

2. Syfte och mål med åtgärdsplanen
Syftet med åtgärdsplanen är att nå en handläggningstid på 10 veckor för beslut gällande bygglovsärenden.
Målen framgår av verksamhetsplanen 2018, där nämnden har prioriterat uppdrag åt förvaltningen.

”Nämnden anser att det är viktigt att förvaltningen prioriterar bygglovsprocessen och
tillsynsarbetet då dessa två områden historiskt sett är eftersatta och inte uppfyller
lagstadgade krav på exempelvis handläggningstid. Förvaltningen åläggs att presentera
aktiviteter som ska syfta till att korta köerna för bygglovs- och tillsynsärenden”
Övriga nämndmål relaterade till bygglov finns beslutade i verksamhetsplan 2018 och behöver också
därmed beaktas inför arbetet med verksamhetsplan för 2019.

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

3. Nuläge
Denna del redovisar hur enheten fr.o.m. 180531 förändrar redovisningen av ärendebalansen och
anledningen till att det görs. Detta ger en beskrivning av enhetens nuläge vad det gäller ärendeflöde
samt in och utgående balans som är mycket viktigt att ha med sig in i verksamhetens pågående
handlingsplan.
Under slutet av 2017 och början av 2018 har enheten tittat närmare på hur den s.k. ”kön” redovisats tidigare år. Vilka siffror som hämtas ut ur systemet och hur de redovisats i bl.a. verksamhetsberättelser. I samband med analyser och förbättringsåtgärder inom enheten har vi kommit fram till att
det är viktigt att förändra redovisningen av årsstatistiken och den s.k. ”kön”
Det går att visa mycket med statistik. Det viktigaste är dock att veta hur vi tar fram våra siffror, vad
det är för siffror vi använder oss av, hur vi sammanställer dessa, att vi kan använda våra system på
rätt sätt och att människor som arbetar med systemen känner sig trygga med det.
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Med detta som bakgrund så har vi kommit fram till att vi nu kan nyansera bilden av enhetens ”kö”.
Innan sammanställning
Under dec-17 till jan-18 har följande gjorts för att redovisa dessa siffror.
o Tidigare har följande räknats in i den årliga redovisningen av statistiken
(se verksamhetsberättelse 2017). Fr.o.m. 180101 är dessa borttagna.
 Strandskyddsdispenser
 brandskyddsprotokoll
 Remisser
 Inkommande tillsynsärenden
Dessa skall dock fortfarande hanteras och kräver arbetstid. De är dock inte bygglovsärenden
I följande tabeller redovisas av delårsavstämning av utgående balans 2018 t.o.m. 180531
Redovisas i två olika tabeller;
Tabell 1: Anmälningsärenden
Anmälningsärenden har tidigare redovisats tillsammans med bygglov vilket blir missvisande.
Dessa ärenden handläggs inom lagstadgad tid och skall inte redovisas som en kö.

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Tabell 2: Förhandsbesked och bygglovsärenden
Här redovisar vi nu bara ärenden som är kopplade till 10-veckorsregeln om handläggningstid.
Redovisas i en egen tabell för att ge en riktigare bild av nuläget kring dessa ärenden

Tabell 1
Anmälningsärenden

2018

Utgående balans
Anmälningsärenden 180115

59

Antal inkomna anmälningsärenden
t.o.m. 180531

187

Antal beslut anmälning t.o.m. 180531

162

Antal ärenden utgående balans
Anmälningsärenden 180531

79

Varav under komplettering

44

Tabell 2
Bygglov och förhandsbesked

2018

Inkomna
innan
2018

Inkomna 2018

15

64

Inkomna
innan
2018

Inkomna
under
2018
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Utgående balans Bygglov 180130

669

Varav under komplettering

67

Antal inkomna ärenden bygglov
t.o.m. 180531

438

Antal beslut
bygglov t.o.m. 180531

521

Antal ärenden utgående balans
Bygglov 180531

586

Varav under komplettering

189

265

321

4. Genomförda åtgärder
Enhet bygg har sedan september 2016 arbetat med förbättringsarbete, omorganisation, nyrekrytering och utbildning för att göra långsiktiga förbättringar. Det är ett arbete som har pågått, pågår och
kommer att pågå under en lång tid för att skapa en bättre arbetsmiljö samt en effektiv och hållbar
organisation med hög kvalité.
Det pågående förbättringsarbetet skall leda till att alla typer av ärenden handläggs och beslutas inom
lagstadgad tid. Det är ett övergripande mål och kommer att fortsätta att vara det.
Det är dock viktigt att komma ihåg att detta skall göras samtidigt som det finns en eftersläpning sedan tidigare år, att det redan nu finns krav och förväntningar på att effektiviteten skall öka med ett
stort antal %, att köer skall kortas snabbt och att tillgängligheten behöver förbättras. Parallellt finns
det besparingskrav vilket gör ekvationen mycket svår. Mindre resurser i ett förbättringsarbete ger
inte bättre förutsättningar.
Sammantaget kan vi säga att den lagändringen som träder i kraft 190101 inte är ett startskott för enhet byggs förbättringsarbete. Den är en ytterligare del i det pågående arbetet som måste vägas in, tas
hänsyn till och som kommer att påverka arbetet och organisationen.

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Ny organisation
•

160110 infördes nuvarande teamorganisation. Modellen var framtagen i samarbete med dåvarande personalgrupp under 2015-2016. Vid införandet var dock inte bemanningen klar

Rekrytering
•

Under perioden 161001-180530 har enhetschef genomfört 25 rekryteringar; nyrekryteringar, återrekryteringar och förändrade tjänster. Inte vid någon av rekryteringarna fanns
det arbetserfarenhet från handläggning eller inspektion innan anställning. Nuläge: 70 % av
nuvarande handläggare har jobbat 1,5 år eller kortare (Från 6 månader till 1,5 år)
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Varje rekrytering påverkar arbetet och personalen på enheten. Inskolning tar tid och den
ordinarie verksamheten blir till viss del lidande under den tiden.

Kompetensutveckling
•

•

Flertalet nya och oerfarna handläggare och inspektörer i kombination med en ny arbetsmodell, dvs. att gå från ett mycket individuellt arbete till att samarbeta i team har krävt relativt
stora insatser vad det gäller kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kompetensutveckling genomförs på olika sätt. Bredare utbildningsinsatser men även för
att skapa spetskompetens

Personalomsättning
•

Sjuktal
•
•

Tidigare har enhet bygg haft personalomsättning på ca 30%. Nuläge; ca 15 %
Antalet långtidssjukskrivningar p.g.a. arbetet är i dag 0 till antalet
Korttidssjukfrånvaro, inget alarmerande. Följs upp kontinuerligt.

Förbättrad psykosocial arbetsmiljö
•

Medarbetarenkät och kontinuerliga samtal med personalen visar att den förbättrats

Ledarskap
•

Medarbetarenkät visar förbättrade siffror

Förtätning och lokaler
•

Brist på kontorsutrymmen och förtätning har gjorts. Fn. finns ingen ledig kontorsplats att
tillgå.

Övertidsarbete
•
•

Används i begränsad omfattning
Planerad övertid för medarbetarna leder ofta till ökade sjuktal. Enhetens strävar efter att
minska sjuktal ytterligare och att därigenom öka den totala arbetstiden och effektiviteten

Ärendekategorier sedan juni-17

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

•

Attefall och anmälningsärenden handläggs i egen ordning och med särskilda handläggare.

Bygglov delas upp på följande sätt
• Företag och verksamheter har en egen kö och handläggare (team företag)
• Privat ärende Norr och Söder
• Vid granskning delas sedan ärendena in i följande kategorier
o A – Avancerat
o E – Enkelt ärende
o U – Underhållsärende (Visby innerstad, utökad bygglovplikt). En handläggare hanterar dessa (en backup-person finns)

Vad styr köerna och hur hanteras de?
•

Mål

•

Köerna styrs av det datum då ansökan är bedömd fullständig. Framgår av mottagningsbevis som skickas till kund, samt datum i w3d3
Enheten har uppsatta mål vad det gäller ärendehanteringen. För enheten men även för individen
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Rutiner och mallar
•

•
•

Stort arbete har genomfört med att skapa en större mängd arbetsrutiner kring bl.a. granskning av ärenden, posthantering, remisser osv.
Viktigt för att skapa en stabil och tydlig ram kring arbetet som ger medarbetarna trygghet.
Extra viktigt då det är ett så stort antal nya medarbetare inom enheten
Mallar: Nya beslutsmallar har skrivits för alla typer av ärenden. Även alla mallar för kommunicering med kunder ses över kontinuerligt

Mottagningsbevis
•

Skickas till kund då ansökan är bedömd att vara fullständig

Information om förlängd handläggningstid (till 20 veckor)
•

Bevakning läggs på åtta veckor. Därefter skickas förlängning ut

Kortare kompletteringstid för kunder
•

•

Tid för komplettering är numera två månader. Ingen påminnelse. Om komplettering inte
inkommer i rätt tid avvisas ärendet.
Kortare tid går i nuläget inte att införa. Exempel: det tar i dag 4-6 veckor för GI att leverera en nybyggnadskarta

Ärenden där kunden informeras om att förvaltningen förordar avslag.
•

Enheten tillåter inte att kund får ”förhandla och förändra ärendet på vägen” och ha det
”hängande” kvar. Ärendet skall gå upp för avslag alternativt att kunden återkallar och gör
en ny ansökan.

Förbättrad dokumentation och granskningsblad
•

Bristfällig dokumentation leder till dålig överlämning av ärenden, vid ledigheter, sjukskrivningar och när personal slutar. Numera har varje ärende ett eget granskningsblad där ärendet dokumenteras och det är ett krav att alla använder sig av detta.

”Upprättande av städlistor”
•

Genomgång av äldre ärenden som av någon anledning blivit ”hängande” samt minimera
risken för att ärenden ”tappas bort”. Görs kontinuerligt.

Informationsblad om innerstaden och handläggning av underhållsärenden
•

Utskickat till alla fastighetsägare i Visby innerstad i juni-juli 2016

e-tjänst
• I mars 2017 infördes enhetens e-tjänst, dvs. att söka bygglov digitalt. Ett viktigt utveckl-

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

ingsarbete och klar förbättring för sökande. Behöver fortsatt vara högt prioriterat för att
kontinuerligt utvecklas med fler digitala tjänster

System
•
•

SBF har bekostat förbättringar av w3d3. Beställningsarbete som varit viktigt för alla.
Inköp av nytt system (Sokigo) för registrering av hissar och OVK. Utbildning av personal

Förbättrad webb
•

Kontinuerligt arbete med att förbättra informationen via webb

Remisshantering
•

Kontinuerligt arbete och dialog med de olika instanserna, både internt och externt
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Miljö och hälsa (VA) och TKF (trafik) har fortfarande svårt att öka sin effektivitet parallellt
med enhet byggs ökade produktion av antal ärenden och beslut.
TN-avfall har förbättrat sina tider för remissvar

Delegationsordning
•

Tillsyn
•

Under 2017-2018 har delegationen till handläggare och inspektörer utökats och förtydligats
inom vissa områden
Enheten har en tillsynsgrupp sedan 171231. Uppdrag beslutat i BN och mål inskrivet i
VP18. F.n. saknas det dock 2 inspektörer i gruppen. Rekrytering pågår.

Tillgänglighet kundtjänst
•
•

Tfn-tid kundtjänst, är i dag, vardagar 09.00-11.30 (sedan 180702)
Ambitionen framöver är att handläggare och inspektörer skall ha tfn-tid också

Tillgänglighet Kundmottagning
• Visby: Måndag och torsdag kl. 09.00
• Hemse: Onsdag och fredag kl. 10.00
Samarbete med Västervik
•

Enheten har startat ett samarbete/erfarenhetsutbyte med Västerviks kommuns bygglovsdel. Vi besökte de i juni och de kommer till Visby i oktober-18

YH-samarbete med Nackademin
•
•

Enhetschef har varit med vid framtagande av utbildningsplan för Yrkeshögskoleutbildning
till bygglovhandläggare.
Enhet bygg kommer att ta emot elever under praktik/lärane i arbetslivet och ev. kommer
enhetschef att ingå i utbildningens ledningsgrupp

Enhet bygg fr.o.m. 180701

Byggnadsnämnden bör beakta att när enheten vill uppnå kortare handläggningstider så får det inte
ske på bekostnad av handläggningens kvalitet. Om tidspressen blir för stor riskerar det att leda till
sämre beslutsunderlag och fler överklaganden. Sådana konsekvenser effektiviserar inte byggprocessen och bör undvikas.

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Utfall av tidigare och kommande förändringar bör följas upp vid varje byggnadsnämndssammanträde under hösten 2018.
Åtgärder
• Utökad delegation:
o Förvaltningen föreslår att den utökas med delegation för avslag
• Utökat antal BN-sammanträden/år alternativt AU
o Förslag: 12 st/år
• Anställning av ny handläggare fr.o.m. 180903. Klart.
o Till team söder
• Utökning av antalet assistenter från 3,25 till 4 st. Prel. från 181001
o Antalet avvisningar ökar redan och vi behöver även förbereda för den förväntade
utökade administrationen. T.ex. mer bevakning av ärenden och beräkning av kostnader beroende på handläggningstid och genomförda delar för respektive ärende.
Finns även risk för fler bestridande av fakturor.
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Organisation för enhet bygg. Justeras och startar om fr.o.m. 180911
• Introduceras på enhetens första APT efter semester, 180823. Personalen är då med och
slutjusterar arbetsmodellen.
• Modellen hade inte kunnat påbörjas tidigare p.g.a. personalens orutin. Efter ca 1 år med
nuvarande bemanning är vi redo för att ta nästa steg i utvecklingen.
• Nyare arbetsmodell;
o Team mottagning avvecklas och de som ingår i det teamet placeras ut i andra
team alternativt får en friare roll.
o Innebär att vi övergår från förgranskning till granskning av hela ärendet direkt
o Granskning av ärenden görs av respektive team. Team norr och söder granskar privata ärenden och team företag granskar företags och verksamhetsärenden.
Genomförs minst en halvdag/vecka
o Bygglovsarkitekt och inspektör som i dag ansvarar för att förgranska ärenden
skall vid de första tillfällena vägleda teamen i den nya arbetsformen. Därefter frigörs mer tid för bl.a. handläggning, handledning och proaktiva möten med kunder.
o Från enhet bygg deltar handläggare, koordinatorer och inspektörer.
De första gångerna genomförs det i grupp för att sedan bli enskilt eller arbete i par
o VA och naturvärdesgranskare från MH (2 st) deltar vid granskningen.
o Arbetsmodellen innebär att vi mycket tidigare kan göra en helhetsbedömning av
ärenden
 Remissbehov bedöms direkt och utskick görs utan större fördröjning
 Vi minskar antalet förflyttningar mellan befattningar och enheter. Varje
förflyttning innebär ofta en fördröjning och en viss risk
 VA och naturvärden kommer in i ärenden direkt och inte efter ett stort
antal veckor. Bör korta ned handläggningstiderna.
 Alla kompletteringar kommer att kunna begäras inom 3v, när vi arbetat
in den nya modellen
 Det görs tidigt en bedömning av om ärendet har någon möjlighet att
beviljas eller om det skall avvisas eller återkallas direkt
 Höjer personalens kompetens än mer och skapar ännu större delaktighet och förståelse
 Ökar och förbättrar samarbetet med Miljö och hälsa

5. Åtgärdslista för förvaltningen under hösten 2018
•
•
•

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

•
•

Fler riktade kompetensinsatser till handläggare och inspektörer behöver genomföras.
Tydligare riktlinjer när det gäller handläggning.
Från Boverket och den lokala politiken.
Gränsdragningar gentemot kunder behöver bli tydligare och snävare. Enheten kan inte
ha ärenden ”hängande” i väntan på kompletteringar eller för at kunden vill göra förändringar p.g.a. att de fått veta att ärendet riskerar avslag.
Kommunikation ut emot kunder, arbetssätt och rutiner måste anpassas till det nya regelverket.
Tydliggöra för kunder vikten att leverera handlingar med rätt omfattning och kvalité.
När en ansökan om förhandsbesked, lov eller anmälan har inkommit, ska sökanden skriftligen informeras om:
o

vilka tidsfrister som gäller för när beslut i ärendet senast ska fattas,

o

att den meddelade tidsfristen och när beslut i ärendet ska fattas kan komma att
ändras beroende på hur ärendet utvecklas, och
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att den avgift som får tas ut reduceras med 1/5 för varje påbörjad vecka om tidsfristen för beslut överskrids (9 kap 8a § PBL).
Sökanden ska även hållas informerad om ändringar av den beslutade tidsfristen.

Det blir en stor pedagogisk utmaning att förklara för många sökanden att ”tio veckor” inte
alltid är bara ”tio veckor”. Det finns ett stort behov av begriplig information både till handläggare och till allmänheten.
•
•

•

•
•

•

Animerad film ska tas fram” hur man söker bygglov”
En ökad arbetsbelastning vid förgranskningen av ärenden då det inrättas en tidsfrist för kompletteringsbegäran, dvs det skall ha kommunicerats med kund om ev.
kompletteringsbegäran inom 3v. Skapar merarbete och tar tid från handläggningen. Innebär att det bör utökas med fler personal inom enheten men även från Miljö och hälsa.
En kostnadsökning som inte ryms inom budget.
Den administrativa bördan kommer troligen att öka för de kommuner som inte klarar
handläggningstiderna. Vilket i dag är ca 50-60 av landets kommuner. T.ex. mer bevakning
av ärenden och beräkning av kostnader beroende på handläggningstid och genomförda delar för respektive ärende. Klarar vi inte den bevakningen blir det fler bestridande av fakturor som då också skall hanteras av personal och ta tid från andra arbetsuppgifter
Lokalbrist: Det finns i dag inte arbetsrum till ny personal att tillgå. Dvs inga möjligheter
att utöka och inrymma ny personal. Här pågår förhandlingar angående utökning av lokaler
för förvaltningen.
Organisationsförändringar
‒ Förändringar av arbetssätt och rutiner som måste göras som en direkt följd av den nya
lagen kommer att tas fram löpande och beslutas av förvaltningen under hösten och
redovisas som information till Byggnadsnämnden senast i decembernämnden 2018.
‒ Förändringar av arbetssätt och rutiner som måste göras för att hantera den befintliga
”ryggsäcken” tas fram löpande och beslutas av förvaltningen under hösten och redovisas som information till Byggnadsnämnden senast i decembernämnden 2018.
‒ För att korta handläggningstiderna kommer antalet och tidsfristerna för intern- remisserna att reduceras. Detta kommer att ske löpande till den 1/1 2019 i samarbete med
berörda remissinstanser.
Sammantaget innebär detta en stor utmaning att upprätthålla service och tillgänglighet
med begränsade resurser och minskad ram:

6. Åtgärdslista för Byggnadsnämnden under hösten 2018

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Förslag till ändringar av Byggnadsnämndens arbetssätt utgörande en kombination av en utökning
av BNAUs och förvaltningens delegation, ändringar av BNs mötesschema, samt ändringar av rollfördelningen mellan BNAU och BN
•
•
•

Utökad delegation till handläggare och inspektörer. För att undvika att många beslut
inväntar att nämnden skall sammanträda.
Fler BN-sammanträden/år kommer det att behövas?, finns det ekonomi för det?
Tillsyn: BN behöver ta ställning till om det är aktuellt att tillfälligt dra ner på ambitionerna
inom detta område för att omfördela resurser. Dock inte lämpligt då BN tidigare fått kritik
av revisorerna för att detta arbete inte genomförts tidigare år. Men det är också en ekonomisk fråga då denna enhet till största del är skattefinansierad och byggnadsnämndens ekonomiska ram minskar med 1,5 miljoner 2019, samt att budgetberedningen nedprioriterade
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denna verksamhet genom beslut att inget tillskott skulle tillföras denna verksamhet under
2019.
o

Taxan. Översynen av taxan kommer mer inbegripa en översyn / revidering av genomsnittstiden för ärenden, tillägg av ev. nya ärendetyper, förtydliganden samt översyn / revidering av timtaxan.

7. Ekonomi
Den avgift som får tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked, lov eller
anmälan ska reduceras med 1/5 för varje påbörjad vecka om tidsfristen för beslut överskrids. Bestämmelserna om reducerad avgift ska även tillämpas på ärenden som har återförvisats
till byggnadsnämnden för förnyad handläggning.
Avgiften ska inte reduceras om lovet eller förhandsbeskedet avser en byggnad eller ett
markområde som omfattas av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detalj
plan eller områdesbestämmelser eller omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd.
Av 9 kap 27 § respektive 45 § PBL kommer det, från den 1/1 2019, framgå att beslut om lov, förhandsbesked och startbesked ska meddelas inom – 10 respektive 4 veckor - från den dag ansökan
är komplett.
Detta kan ske på tre olika sätt:
•

•
•

Om ansökan bedöms komplett och sökanden inte har inkommit med ytterligare underlag
inom 3 veckor från den dag ansökan kom in ska tidsfristen på 10 veckor räknas från den
dag ansökan kom in.
Om sökanden på eget initiativ inkommer med ytterligare underlag ska tidsfristen på 10
veckor räknas från den dag det tillkomna underlaget kom in.
Om ansökan inte bedöms vara komplett och sökanden, inom 3 veckor från den dag ansökan inkom, har förelagts att komplettera sin ansökan ska tidsfristen på 10 veckor räknas
från den dag sökanden har fullgjort kompletteringen.

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

När det gäller reducering av avgift utifrån detta lagförslag skulle det rent teoretiskt betyda att BN
behöver reducera 50 % av sina ärenden om lov utifrån statistik från årsbokslut 2017. Dock skall reducering av avgift enligt 12kap.8§ PBL ( bilaga 1 ) endast innefatta förhandsbesked enligt 8 § 1, 8
eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 § 2, 8 eller 9, de avgifterna kommer reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids Övriga avgifter som tas ut i samband med beslut om lov kommer ej att påverkas enligt förvaltningens bedömning i dagsläget.
Förvaltningen tagit några exempel från taxan (blir bara ett ungefärligt genomsnitt) och räknat bort
den del av intäkterna som teoretisk skulle kunna reduceras helt enligt ovan.
Det innebär en reducering av dagens avgifter ut emot kund när det gäller ett bygglov med ca 30-70
procent, beroende på ärendetyp. Intäkten för nämnden avseende bygglovhanteringen var 2017 ca 8
000 tkr, intäkter som ev. berörs av en reducering består av totalt ca 7 000 tkr. Utifrån statistik vid
årsbokslut 2017 så klarade enhet bygg ungefär 50 % inom 10 veckor, teoretiskt skulle detta innebära
att man inte klarar resterande 50 % inom 15 veckor och teoretiskt i rena pengar innebär det ett intäktstapp på ca 3 500 tkr utifrån 2017 års intäkter (7 000 tkr/2 =3 500 tkr).
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När det gäller förhandsbesked 2017 var den totala intäkten 246 tkr och de intäkter som skulle räknas av enligt ovan lagförslag är 77 % av den totala intäkt som förhandsbesked innehåller. Statistik
från årsbokslut visar på att man 2017 klarade 10 % av förhandsbeskeden inom 10 veckor. Det innebär ca 170 tkr i intäktstapp ( 246*77%=189 tkr*90% ).
Åtgärder
Utifrån ekonomisk synvinkel är det främst de åtgärder som nämns under punkt 5 som har påverkan
på vilka ekonomiska effekter som den nya lagen eventuellt ger.
Under 2018 sker en taxeöversyn för de verksamheter som byggnadsnämnden ansvarar för, ny taxa
antogs 2016 ( Rf § 232 ) och började gälla 2017 i samband med detta beslutades att en utvärdering
samt en taxeöversyn skulle ske under 2018. Den nya lagen förändrar inte en Region Gotlands
möjlighet att ta ut avgift i samband med ärenden som lyder under PBL.
”Regeringen bedömer att ett system med avgiftsreduktion inte påverkar kommunernas möjligheter att finansiera byggnadsnämndernas verksamhet via avgifter. Rätten att bestämma vilka avgifter som ska tas ut och vilka nivåer de ska
ha påverkas inte av att ett system med reduktion införs”
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Det innebär att den taxeuppbyggnad vi tillämpar idag och som bygger på en modell från SKL även
blir tillämplig framöver, då lagförslag inte förändrar något när det gäller rätten att ta ut en avgift utifrån 12kap.8§ PBL , Självkostnadsprincipen samt likställighetsprincipen. Översynen av taxan kommer mer inbegripa en översyn av genomsnittstiden för ärenden, tillägg av ev nya ärendetyper, förtydliganden samt timtaxan.
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8. Bilaga
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Några olika situationer (Fall 1-5) hur förvaltningen tolkar att de nya reglerna för bestämmande av
”komplett ansökan” och ”startdag för tidsfristen på 10 veckor” är avsedda att användas.
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