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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-12-05
Plats och tid

Vävaren, klockan 08:30

Beslutande

Desirée Forssén (S), ordförande
Carl-Henrik Juhlin (K), förste vice ordförande
Peter Karlsson (M), ersättare för Gary Sparrborn (M), andre vice ordförande
Bob Råsten (S)
Lars Ekström (K)
Annchatrin Kristiansson (S), ersättare för Emil Carlsson Ramö (M)
Kennerth Sjösten (KD)

Paragrafer

§137 - §151

Sekreterare

________________________________________________________
Frida Rosén

Ordförande

________________________________________________________
Desirée Forsén (S)

Justerare

________________________________________________________
Lars Ekström (K)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Sista besvärsdatum

2018-01-02

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-12

Datum då anslaget tas ned

2018-01-03

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________________
Frida Rosén
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-12-05
Plats och tid

Vävaren, klockan 08:30

Beslutande

Desirée Forssén (S), ordförande
Carl-Henrik Juhlin (K), förste vice ordförande
Peter Karlsson (M), ersättare för Gary Sparrborn (M), andre vice ordförande
Bob Råsten (S)
Lars Ekström (K)
Annchatrin Kristiansson (S), ersättare för Emil Carlsson Ramö (M)
Kennerth Sjösten (KD)

Paragrafer

§ 146

Sekreterare

________________________________________________________
Frida Rosén

Ordförande

________________________________________________________
Desirée Forsén (S)

Justerare

________________________________________________________
Lars Ekström (K)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Sista besvärsdatum

2017-12-27

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-05

Datum då anslaget tas ned

2017-12-28

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________________
Frida Rosén
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Ej tjänstgörande
ersättare
Övriga

Ajournering

Peter Asthamn (MP)
Jan Engholm (C)
Annika Toll
Frida Rosén
Anna Säfström
Martina Ståhl
Lisa Svensson
Mathias Hult §§137-138
Elever Petrus Magni skola §§137-138
Maria Jönsson §§137-138
Peter Gustavsson §139
Kristina Lidberg §§141-149
9.45-10.00

Justeras: _________________________________________________
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§ 137
Fastställande av föredragningslista
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Lars Ekström (K) väljs till justerare
2. Föredragningslistan fastställs enligt följande:

Informationsärenden:
1.

Information om projekttävling Rådhustorget,
redovisning medborgardialog

Elever Petrus Magni/
Mathias Hult

2.

Information om verksamhetsplan och budget
2018-2020

Annika Toll/Peter
Gustavsson

3.

Information om aktuella detaljplaner och
exploateringsprojekt

4.

Information om resultat av avloppsinventering
2017

SBN/2017:40

Anna Säfström/Per
Hallin
Martina Ståhl

Beslutsärenden:
5.

Behovsutredning 2018-2020

SBN/2017:261

Martina Ståhl/Lisa
Svensson

6.

Tillsynsplan 2018

SBN/2017:292

Martina Ståhl/Lisa
Svensson

7.

Taxa för prövning och tillsyn - indexuppräkning

SBN/2017:291

Lisa Svensson

Justeras: _________________________________________________
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8.

Svar på remiss från Statskontoret om stärkt
livsmedelskontroll genom ökad kommunal
samverkan

SBN/2017:297

Lisa Svensson

9.

Remiss och information om bevarandeplan Natura SBN/2017:295
2000 - omedelbar justering

Martina Ståhl

10.

Mål och resursplan för 2018

SBN/2017:109

Annika Toll

11.

Internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden
2018

SBN/2017:296

Annika Toll

12.

Lokal trafikföreskrift Hagebyhöga

SBN/2017:294

Kristina Lidberg

Övriga ärenden:
13.

Anmälan av delegeringsbeslut

SBN/2017:35

Frida Rosén

14.

Meddelanden och handlingar för kännedom

SBN/2017:4

Frida Rosén

Sammanfattning
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordföranden vill
att nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i
listan.

Justeras: _________________________________________________
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§ 138
Information om projekttävling Rådhustorget, redovisning medborgardialog
Sammanfattning
Elever från årskurs åtta och nio, Petrus Magni skola, presenterar synpunkter och förslag för Rådhustorget
och apotekstomten. Förslaget är ett resultat från en workshop inom ramen för medborgardialog inför
projekttävlingen.
Stadsarkitekt Mathias Hult visar en sammanställning av medborgardialogen som ägde rum på Vadstena
folkhögskola den 9 november samt enkätsvar från Vadstena kommuns hemsida.
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 139
Information om verksamhetsplan och budget 2018-2020
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Informationen godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningschefen ska ta fram en verksamhetsplan och budget där de nämndspecifika målen i nämndens
mål- och resursplan bryts ner ytterligare i åtaganden och indikatorer.
Samhällsbyggnadschef Annika Toll och ekonom Peter Gustavsson informerar om verksamhetsplanen och
budgeten för 2018-2020 som arbetats fram i samverkan mellan tjänstepersoner inom förvaltning och
ledningsgrupp.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen för kännedom

Justeras: _________________________________________________
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SBN/2017:40

§ 140
Information om aktuella detaljplaner och exploateringsprojekt
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschef Annika Toll informerar om aktuella detaljplaner och kommande projekt gällande
bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 141
Information om resultat av avloppsinventering 2017
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Martina Ståhl informerar om avloppsinventeringen som gjorts under
2017.
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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SBN/2017:261

§ 142
Behovsutredning 2018-2020
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Behovsutredning för miljöavdelningens verksamhet 2018-2020 fastställs.

Sammanfattning
Miljöavdelningen har tagit fram ett förslag till reviderad behovsutredning för samhällsbyggnadsnämndens
uppdrag när det gäller den verksamhet som hanteras av miljöavdelningen.
Behovsutredningen redovisar vilka resurser som behövs för att klara samhällsbyggnadsnämndens kortoch långsiktiga åtaganden inom det aktuella verksamhetsområdet. Utredningen visar vilket faktiskt
resursbehov som bedöms föreligga och bedömningen tar ingen hänsyn till vilka resurser som finns att
tillgå. Behovsutredningen för 2018-2020 pekar på ett behov på 5926 timmar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Behovsutredning 2018-2020 Miljöavdelningen
Områdesvisa tabeller över nämndens tillsynsuppgifter med beräkningar av tidsåtgången för denna tillsyn

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Miljöavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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SBN/2017:292

§ 143
Tillsynsplan 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Tillsynsplan för miljöavdelningens verksamhet under 2018 antas.

Sammanfattning
Miljöavdelningen har tagit fram förslag till tillsynsplan för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet,
avseende miljöavdelningens ansvarsområde. Planen gäller i första hand för 2018, men innehåller även en
översiktlig långtidsplanering för 2019 och uppgifter från 2017, vilket ger en möjlighet till jämförelse ett år
bakåt och ett år framåt i tiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till tillsynsplan 2018
Projekt 2018

Beslutet expedieras till
Miljöavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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SBN/2017:291

§ 144
Taxa för prövning och tillsyn - indexuppräkning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Avgifterna i taxa enligt livsmedels- och förderlagstiftningen, KS 2014/53-406, 2014.979, samt taxa
för provning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, KS 2014/54-406, 2014.977, höjs
så att det motsvarar en timavgift på 840 kr.

Sammanfattning
För samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljöavdelningens område gäller taxa för prövning och
tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen samt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen. Kommunfullmäktige har delegerat till nämnden att anpassa taxorna till prisutvecklingen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Miljöavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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SBN/2017:297

§ 145
Svar på remiss från Statskontoret om stärkt livsmedelskontroll genom
ökad kommunal samverkan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Yttrande över Statskontorets rapport Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal
samverkan lämnas enligt nedanstående.

Yttrande
Sammanfattning av Statskontorets rapport
Statskontoret har från regeringen fått ett uppdrag att föreslå åtgärder som säkerhetsställer att nödvändiga
livsmedelskontroller genomförs av alla kommunala kontrollmyndigheter. Statskontoret har i sin rapport
jämfört olika åtgärder och lämnat ett förslag. Vadstena kommun har fått rapporten på remiss.
Kommunstyrelsen överlåter till samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig i frågan.
I rapporten framgår det att det finns kommuner där livsmedelskontrollen är otillräckligt och/eller inte
utförs på ett riskbaserat sätt. Orsakerna till detta är t ex få invånare, glesbefolkat, nedprioritering av
livsmedelskontrollen och brister i bemanning, kompetens eller resurser.
Statskontoret jämför olika åtgärder för att förbättra livsmedelskontrollen. Åtgärderna är följande:
• Förbättrad styrning av livsmedelskontrollen – ger effekt i kommuner där livsmedelskontrollen har
nedprioriterats, men avhjälper inte problem med kontrollen i glest befolkade kommuner.
• Statligt övertagande – vilket innebär ökad likvärdighet och rättssäkerhet, men det innebär
effektivitetsrisker, t ex i form av höga omställningskostnader
• Ökad samverkan mellan kommuner, som kan vara genom samrådsgrupper, professionella
nätverk, samverkan om specifika uppgifter, tjänster eller genom att bilda gemensam organisation.
Detta leder till ökad effektivitet, minskar sårbarheten och ökar likvärdigheten.

Justeras: _________________________________________________
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Statskontoret kommer i sin rapport fram till att det bästa sättet att förstärka livsmedelskontroll är genom
ökad samverkan mellan kommuner. Statskontoret föreslår följande åtgärder för att öka samverkan inom
livsmedelskontrollen:
• Regeringen formulerar ett mål om att ingen kontrollmyndighet ska ha mindre än tre
årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen år 2025.
• Regeringen och ansvariga myndigheter vidtar åtgärder för att nå målet:
o Regeringen föreslår riksdagen att besluta om att införa ett krav i livsmedelslagen på att
kommuner ska ta tillvara på samverkansmöjligheter.
o Uppföljningen av kommunerna skärps för att öka samverkan.
o Ett ekonomiskt bidrag lämnas till kommunerna för att bilda gemensamma
kontrollmyndigheter.
o Länsstyrelserna får ett tydligare uppdrag att verka för kommunal samverkan.
•

Om dessa åtgärder år 2021 skulle bedömas otillräckliga så anser statskontoret att regeringen bör
överväga ytterligare åtgärder, som t ex lagstyrd samverkan.

Statskontoret anser att vissa av åtgärderna bör samordnas med miljötillsynen och att kommunerna bildar
gemensamma kontrollmyndigheter för miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Vadstena kommun delar till största delen uppfattningen om de förhållanden som Statskontoret tagit fram i
sin rapport. Att nödvändig kontroll inte utförs innebär en ökad risk för människors hälsa och att
konsumenternas intresse inte värnas i enlighet med målen. Det innebär också att livsmedelsföretagen inte
behandlas på ett likartat sätt av kommunerna. De små kommunerna har generellt sett svårt att rekrytera
och behålla personal och är genom det lilla antalet inspektörer mycket sårbara. Det kan innebära
svårigheter att leverera den kontroll som behövs och att upprätthålla en tillräcklig kompetens. Därför delar
kommunen Statskontorets bedömning att en ökad samverkan mellan kommunerna kan komma att krävas,
även på det mer formella planet.
Vadstena kommun anser att ett ekonomiskt bidrag för en formell samverkan är ett bra styrmedel för att
hjälpa kommunerna att frivilligt hitta bra samverkan. En förutsättning för en bra samverkan är ett likartat
arbete i kommunerna, vilket kan ta tid att införa. Med anledning av detta anser kommunen att
tidsaspekten är kort. Kommunerna kommer att behöva längre tid än till år 2021 för att kunna starta bra
och frivilliga samarbeten.

Justeras: _________________________________________________
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Vidare anser kommunen att det är av största vikt att tillsynen av miljö, hälsa och livsmedel är samordnad
även fortsättningsvis. Det finns fördelar administrativt och tjänsterna sträcker sig ibland över fler än ett
kunskapsområde, särskilt i de små kommunerna.
Vadstena kommun anser att rapporten inte tillräckligt har belyst hur den formella sammanslagningen
mellan kommuner ska gå till. Likaså är förutsättningarna för att större kommuner ska vara intresserade av
att samverka med de små kommunerna inte heller tydliggjort. En bra samverkan är beroende av att alla
kommuner är med.

Beslutsunderlag
Remiss från Statskontoret
Rapport Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan
Tjänsteskrivelse yttrande till Statskontoret

Beslutet expedieras till
Cecilia.dahlberg@regeringsklansliet.se och n.registrator@regeringskansliet.se, ärende: N2017/04358/DL
Vadstena kommun (i både word- och pdf-format, med filnamnet: N2017-04358-DL Vadstena kommun)
Kommunstyrelsen
Miljöavdelningen
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Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Klosterledsgatan 35
vadstena.kommun@vadstena.se

BESÖKSADRESS

E-POST

TEL
WEBB

0143-150 00 FAX 0143-151 90
www.vadstena.se

16 (21)

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-12-05

SBN/2017:295

§ 146
Remiss och information om bevarandeplan Natura 2000 - omedelbar
justering
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på innehållet i bevarandeplanen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
För varje Natura 2000-område ska en bevarandeplan tas fram. Planen innebär i sig inget ytterligare skydd
av området, utan visar på vad som behövs för att bevara naturvärdena i området. Vadstena kommun har
fått planen på remiss.
I planen beskrivs bevarandesyfte, vilka värden som bör prioriteras, vilka hot som finns mot värdena och
vilka åtgärder som behövs för att gynna de prioriterade bevarandevärdena.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Topografisk och ekonomisk karta ur remisshandlingarna

Beslutet expedieras till
Naturvårdsenheten Länsstyrelsen
Miljöavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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