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 Planeringsberedningen 

 

Redovisning av utredningsuppdrag 

 

I det preliminära planeringsdirektivet som miljö- och byggnämnden 

beslutade i juni 2019 gavs två utredningsuppdrag till förvaltningschefen, det 

ena är att utreda möjlig samverkan inom miljö och hälsa och det andra är att 

utreda möjlighet till ökade intäkter genom att erbjuda tjänster kopplade till 

plan- och bygglagen. De två uppdragen och resultatet av utredningarna 

redovisas nedan. Bakgrunden till uppdragen är de ekonomiska utmaningarna 

som kommunen står inför, fokus har därför legat på om det finns 

ekonomiska fördelar. Exakt summa går i detta läge inte att precisera utan 

resultaten ska ses som preliminära. Uppdragen ska redovisas till 

planeringsberedningen senast 2019-09-30.   

 

Samverkan miljö och hälsa 

Bakgrund 

Med hänvisning till jämförbar kommunal statistik, Kolada, kan konstateras 

att Ödeshögs miljöenhets verksamhet ligger högt vid jämförelser av 

nettokostnadsavvikelsen. Samtidigt har miljöenheten de senaste åren varit 

drabbade av sjukskrivningar vilket också har tydliggjort sårbarheten i 

nuvarande organisation. Miljöenheten har också flaggat för att nuvarande 

resurser inte är tillräckliga på sikt då det kan komma ändringar i lagstiftning 

som kräver ytterligare resurser. Nämnden ser det också som ett angeläget 

utvecklingsuppdrag att framöver arbeta med naturvård, något som inte är 

möjligt med nuvarande resurser.  

Syftet med uppdraget är att utreda hur miljöenheten bör organiseras för att nå 

en högre stabilitet till en lägre kostnad. Utredningen fokuserar särskilt på 

möjligheterna till avtalssamverkan med andra kommuner och innefattar även 

att undersöka möjlighet att inkludera arbetet med naturvård. 

 

Utredning 

Inom miljö, hälsoskydd och livsmedel är det inte ovanligt att mindre 

kommuner går samman och samverkar på olika sätt. Inom länet finns i 

dagsläget fyra kommuner som samverkar inom området. Dels Mjölby-

Boxholm och dels Söderköping-Valdemarsvik. Mjölby-Boxholm har haft 

gemensamt miljökontor sedan många år och en gemensam politisk nämnd 

under de senaste två mandatperioderna. Söderköping och Valdemarsvik har 

ett gemensamt kontor men två separata nämnder. 
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Enligt Koladas statistik ligger kostnaden för miljö- och hälsoskydd, 

myndighetsutövning på 395 kr/inv i Ödeshög. I jämförelse med liknande 

kommuner socioekonomiskt ligger vi över medel, även jämfört med 

kommuner med 5000-9999 invånare. I jämförelse med Östergötlands läns 

kommuner har vi tredje högst kostnader av länets tretton.  

I utredningen har dialog förts med Mjölby-Boxholm samt med Vadstena som 

möjliga samverkanspartners. Dialogen har endast förts på tjänstepersonnivå 

med förvaltningscheferna inom respektive kommun. Anledningen till att 

övriga angränsande kommuner, Tranås och Jönköping, inte har tillfrågats är 

för att de tillhör ett annat län och lyder under annan länsstyrelse. Detta har 

bedömts som försvårande och de är därmed inte aktuella att tillfråga i ett 

första skede. 

 

Ödeshög med ca 5 300 invånare och Boxholm med ca 5 400 invånare är 

jämnstora kommuner. Det kan konstateras att Boxholms kostnader för miljö 

och hälsa är hälften (ca 800 tkr/år) av Ödeshögs nuvarande kostnader (ca 

1600 tkr/år). Skulle Ödeshög ges möjlighet att gå med i samverkan med 

Mjölby och Boxholm kan en förväntad kostnad för Ödeshög tänkas bli 

motsvarande vad Boxholm har idag.  

En förutsättning för samverkan med Mjölby och Boxholm är att ingå i en 

gemensam miljönämnd. Detta skulle innebära att ett antal ärenden i 

nuvarande miljö- och byggnämnd i Ödeshög överförs till en gemensam 

miljönämnd. Det skulle också innebära att politiker från Ödeshög ska ingå i 

den gemensamma nämnden. Miljönämndens tillsyn och kontroll finansieras 

av avgifter, enligt gemensamma taxor fastställda av respektive 

kommunfullmäktige. Vid en eventuell samverkan tillfaller de intäkterna den 

gemensamma miljönämnden. 

En annan konsekvens vid en samverkan är att personal förmodligen inte 

kommer finnas på plats i Ödeshög i samma utsträckning som idag. I 

Boxholm finns det en person från miljökontoret på plats i kommunkontoret 

en dag i veckan. Detta ger en försämrad tillgänglighet för kommuninvånare 

och företag för spontana besök men bör kunna kompenseras genom att införa 

besöksdagar eller hänvisa till förbokade besök vilket skulle innebära 

effektivare och bättre förberedda möten. 

Inom miljöförvaltningen i Mjölby-Boxholm finns det naturvårdsansvarig 

personal, kommunekolog, anställd. Det finns vid en samverkan möjligheter 

att även nyttja denna kompetens. Ödeshög och Mjölby-Boxholm använder 

idag samma diarieföringssystem vilket underlättar vid en eventuell 

samverkan. 

 

Vadstena med sina ca 7 500 invånare är en lite större kommun än Ödeshög. 

De har liksom Ödeshög en samhällsbyggnadsförvaltning där miljö- och hälsa 

ingår. I dialog med Vadstena har framkommit att en samverkan kommunerna 

emellan förmodligen skulle vara positiv ur både ett kunskapsperspektiv och 

för att minska sårbarheten. Däremot bedöms de ekonomiska 

effektiviseringsvinsterna bli mindre än med samverkan med större kommun 

då de båda kommunerna tillsammans fortfarande är relativt små. Vadstena 

har i dagsläget ingen naturvårdsansvarig/kommunekolog anställd. Ödeshög 

och Vadstena använder idag olika diarieföringssystem vilket innebär att 

extra tid och kostnader tillkommer initialt vid en eventuell samverkan. 
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Slutsats 

Slutsatsen är att en samverkan med Mjölby-Boxholm förespråkas i första 

hand. En uppskattning av möjlig besparing är ca 800 tkr/år, utifrån 

Boxholms kostnader jämfört med Ödeshögs kostnader idag. Hur snabbt en 

samverkan kan komma tillstånd beror på när politiska beslut tas i Ödeshög 

och framförallt i Mjölby och Boxholm. Samverkan kräver också en del 

resurser initialt, i form av personalförändringar, gemensamt diarium, 

konvertering av uppgifter i ärendehanteringssystem, samordning av 

reglemente och taxor. 

 

För att komma vidare i samverkansfrågan behöver Ödeshög skicka en 

formell förfrågan till Mjölby-Boxholm för att kunna få formella politiska 

beslut om det är möjligt. Om Ödeshög kan få ett svar från Mjölby-Boxholm 

före årsskiftet är bedömningen att samverkan kan komma till stånd tidigast 

vid halvårsskiftet 2020. En full besparing bör därför inte räknas förrän år 

2021. 

 

 

Ökade intäkter inom verksamhet kopplad till plan- och 
bygglagen 

Bakgrund 

Stora delar av plan- och byggenhetens planeringsresurser går under år 2019 

till arbetet med framtagande av ny översiktsplan. Översiktsplanen avses 

antas till sommaren 2020. Därefter kommer resurser frigöras till andra typer 

av planeringsarbeten.  

Syftet med uppdraget är att utreda om kommunen kan öka intäkterna genom 

att erbjuda tjänster, framförallt inom plan- och bygglagens område. 

 

Utredning 

Nämnden tar ut avgifter, genom taxor tagna i fullmäktige, för merparten av 

nämndens verksamhet. Självkostnadsprincipen gäller, d.v.s. kommunen får 

inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 

nyttigheter som kommunen tillhandahåller (KL 8 kap 3c §). 

Kopplat till plan- och bygglagen (PBL) tar nämnden i dagsläget ut avgifter 

för bygglov och inspektion, detaljplanering samt kart- och mätverksamhet. 

PBL-taxan bygger på underlag från SKL och i taxan finns prisbasbeloppet 

med som en beräkningsfaktor vilket gör att kostnaden regleras från år till år. 

Bedömningen är att taxan i stort ligger på rätt nivå och att det inte finns 

möjligheter att öka intäkterna genom att ändra den. 

 

En kommun har ett så kallat planmonopol. Det innebär att det endast är 

kommunen själv som får fastställa översiktsplaner och detaljplaner. 

Kommunen har idag egna resurser kopplade till denna planering. Anställning 

gjordes i samband med påbörjande av arbete med översiktsplan. Tidigare har 

kommunen köpt dessa tjänster, för ungefär samma kostnad, av konsulter.  

En detaljplan upprättas framförallt i tätorter och där det finns behov av att 

reglera byggrätter eller pröva lämplig markanvändning i ett sammanhang. 

Grundprincipen är att den som har nytta av planen är den som ska bekosta 

arbetet när en ny plan tas fram. Det är miljö- och byggnämnden som 

beslutar, genom planbesked, vilka detaljplaner som ska påbörjas och hur de 
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ska prioriteras. Ett avtal för att reglera kostnaderna mellan kommunen och 

exploatören upprättas efter beslut om planebesked. 

Behov finns av att uppdatera flera gamla detaljplaner, vissa är inaktuella vad 

gäller markanvändning och vissa behöver justeras vad gäller bland annat 

byggrätt. När översiktsplanen är antagen kommer resurser frigöras för att i 

större omfattning arbeta med detaljplaner för vilka nämnden också kan få 

mer intäkter. Kostnaden för en detaljplan varierar beroende på omfattning 

och komplexitet men ligger vanligtvis mellan 50 – 250 tkr att ta fram. I 

genomsnitt tar nämnden fram ca 2-4 detaljplaner/år. En detaljplan tar 

vanligtvis från 6 mån upp till 2 år att ta fram. 

 

Kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan har hittills fungerat 

mycket bra och flera kommuner har följt arbetet med stort intresse. Ödeshög 

är tillsammans med Finspång först ut i länet med att ta fram en digital plan. 

Ödeshög har i dagsläget mycket hög egen kompetens inom området. 

Framgångsfaktorn, varför översiktsplanearbetet fungerat så bra hittills, är 

just att arbetet görs inom den egna organisationen och på så sätt får den 

lokala förankringen. Möjligheterna för Ödeshög att sälja tjänster och 

exempelvis ta fram översiktsplan åt annan kommun bedöms därför ej 

genomförbart. Däremot kan kommunen erbjuda andra kommuner att få ta del 

av erfarenheter samt hjälp med upplägg mm. Då skulle kommunen kunna ha 

som policy att ta ut en timkostnad för detta. Denna eventuella intäkt bedöms 

i sammanhanget vara liten. 

  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bistår, framförallt andra 

förvaltningar men även allmänhet, med kompetens inom kart-, fastighets- 

och GIS-frågor. Kommunen är i dagsläget generös med att bistå både 

allmänhet och företag med kartunderlag, ritningar och arkivhandlingar av 

olika slag. Denna service bör vi bli bättre på att ta ut avgifter för. Det skulle 

vara ett sätt att höja intäkterna på.  

 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att nämnden kan utöka intäkterna inom plan- och byggområdet 

efter att översiktsplanearbetet är färdigställt. Genom att arbeta med fler 

detaljplaner skulle intäkterna kunna öka med ca 150-200 tkr/år. Full effekt 

kan dock inte förväntas förrän år 2021, när översiktsplanen är antagen.  

 

Genom att ta betalt för kartor, ritningar och arkivhandlingar i större 

utsträckning skulle intäkterna kunna öka med ytterligare ca 30 tkr. 

   

 

I tjänsten 

Rebecka Bäck 

Samhällsbyggnadschef  

 


