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1. Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat
detallplan- och bygglovsprocessema. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida
samhällssamhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande
detaljpianenng och bygglovshandläggning i enlighet med plan- och bygglagen.

Vår gåller bygglovsprocessen är vår bedömning att samhällsbyggnadsnåmnden har tagit
fram rutiner och system för att följa upp processen. Detta synliggörs genom framtagande av
en dokumenterad mallichecklista som utgör stöd vid handläggning och dokumentation av
respektive ärende. Utifrån gällande reglemente och delegeringsordning finns en tydlig roll-
och ansvarsfördelning kring vem som beslutar om vad.

Vad gäller detaljplaneprocessen framkommer att detaljplaner tas fram med stor eftersläpning
där flera detaljplaner tar lång fid att bereda Brister i nuvarande organisation, framförallt
avsaknad av kontinuitet och kompetens inom planavdelningen, samt otydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen bedömer vi
vara våsentliga att åtgårda för att säkerställa en effektiv och kvalitativ planprocess. För att
säkerställa en rättssäker handlåggning i enlighet med lagstiftningen, bör nuvarande
checklistor revideras för att tydliggöra samtliga steg i planprocessen samt vilken information
som måste finnas med i samtliga handlingar

Som ett led i granskningen har vi genomfört stickprovskontroller av ett detaljplaneärende
samt fem bygglovsärenden. Dessa har granskats utifrän kraven på dokumentation och
information i plan- och bygglagen. Vad gäller vår granskning av ett planärende kan vi
konstatera att lagkraven inte uppfyllts till fullo vad gäller dokumentation och tillhandahållande
av information under planprocessens gäng. Utifrån vår stickprovsgranskning av
bygglovsarenden kan vi konstatera att lagkraven i huvudsak har uPPfyitts. Handläggning har
gjorts inom tio veckor i fyra av fern granskade ärenden.

Det genomförs inte någon registrehng i ärendehanteringssystemet nar en ansökan är
komplett eftersom nuvarande årendehanteringssystem inte stödjer sådan registrering. Som
ett komplement anvånds en manuell excelfil

Det saknas en systematiserad uppföljning av kundnöjdheten vad galler beslutade
detaljplaner och bygglovsansökningar. vilken bör göras får att fa en bild av hur allmänheten
upplever att verksamheten fungerar, samt för att kunna vidta forbätthngsatgårder.

Vi har utifran granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer

Samhallsbyggnadsnämnden bör tillförsäkra att planprocessen genomfors enlighet med
kraven lagstiftningen.

Roll- och ansvarsfordelningen mellan samhällsbyggnadsnåmnden och kornmunstyrelsen
bör klargöras för att tillse att planprocessen genomförs effektivt.

Samhällsbyggnadsnärnnden bör revidera befintliga mallar och checklistor som tydliggör
vilken information som måste finnas med i samtliga handlingar i ett detaljplaneärende

Samhällsbyggnadsnamnden bör skapa verktyg för att möjliggöra till elektronisk
uppföljning av bygglovsavdelningens handläggningstider

Sarnhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att kundnöjdheten systematiskt följs upp.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Detaljplan- respektive bygglovsprocessema är områden där enskilda komrnuninvänare samt
aktorer och intressenter inom det lokala näringsbvet möter den kommunala förvaltningen i
frågor avseende teknisk-juridisk karaktär som kan vara svära att hantera. Dessa processer
är dock av stor betydelse når det gäller komm unens fortsatta utveckling och expansion

1 Hylte kommun ansvarar samhälissamhällsbyggnadsnämnden för myndighetsutövningen
avseende bygglov samt i utformningen av detaljplaner. Det ställs därfor hoga krav på
information om regelverket för att säkerställa att ärendena handläggs rättsenligt och
likvärdigt i enlighet med lagstiftningen. Det är av största vikt att medborgarna vet att de
behandlas lika vid prövning av dessa ärenden. Genom effektiva processer kan
handläggningstiderna kortas, vilket är av vikt både ur kommunens och ur medborgarens
perspektiv

Under varen 2011 trådde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft, vilket har påverkat
förvaltningens sätt att arbeta med detaljpian- och bygglovsfrägor. Bland annat anger PBL att
kommunen ska meddela ett bygglov inom 10 veckor från att fullständiga handlingar
inkommit, en tidsfrist som under vissa omständigheter kan förlängas med ytterligare 10
veckor Förandringarna i lagen kräver även att inforrnationsinsatser gentemot allmänheten
samt utbildningsinsatser nktade mot berörd personal och berörda politiker genomförs.

Med bakgrund av revisoremas risk- och väsentlighetsbedömning har detaljplan- och
bygglovsprocessen identifierats som ett väsentligt område att granska vidare, där revisorerna
vill fonnssa sig om att samhälissamhällsbyggnadsnämnden styr och följer upp dessa
processer pa ett ändarnalsenligt sätt

2.2. Syfte och avgränsning

Granskningens syfte år att bedöma huruvida samhälissamhällsbyggnadsnamnden bedriver
en andamålsenlig verksamhet rörande detaljpianenng och byggloyshandläggning i enlighet
med plan- och bygglagen

Granskrungen avser samhållssamhällsbyggnadsnamnden (bygg- och milanheten).
Granskrungen avgransas till att enbart granska detalplan- och bygglovsprocesserna vad
galler processen når ett planuppdrag har beslutats av kommunstyrelsen till dess att det har
verkstallts. tillika processen när en ansökan om bygglov inkomrner till kommunen till dess att
ett godkännande respektive avslag ges till den sokande Genom att kommunstyrelsen har en
central roll vad gåller att leda och främja kommunens sarnhallsbyggande samt bevaka
kommunens intressen vid planläggning och byggnation ingår de åven som en del
granskningen

2.3. Revisionsfrågor

1granskningen besvaras följande revisionsfragor.

Uppfyller nämnden plan- och bygglagens krav röranden detabplaneprocessen?

Uppfyller nåmnden plan- och bygglagens krav rorande bygglovsprocessen och dess
handläggningstider?
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Genomfors uppfoljning av kundnojdhet?

Genomfors uppfoljning av beslut kring detalplaner och bygglov och hur sakerstaller
namnden att dessa foljs7

2.4. Reyisionskriterier

1denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskhtenerna av.

Plan- och bygglagen (2010:900)

Kommunala mål. riktlinjer och rutinbeskrivningar

2.5. Metod

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med
sainhällsbyggnadschef, avdelningschef för bygg- och miljöenheten, plankonsult samt med
bygglovshandläggare. Dokumentstudiema har innefattat styr- och uppföljningsdokument av
samhällsbyggnadskontorets arbete, samt statistik över antalet inkomna och beslutade
bygglovsärenden. Uppföljning av handlaggningstider har inhämtats i den män dessa
uppgifter funnits tillgängliga

Enligt projektplanen ska stickprov bestående av fem detaljplaneärenden samt fem
bygglovsårenden granskas. Då det vid granskningen framkommit att inga detaljplaner har
beslutats efter inforandet av den nya plan- och bygglagen. har den detaljplan som senast
påbörjats efter lagändringen stickprovgranskats (se stycke 4.6). Denna detaljplan har dock
inte vunnit laga kraft vid granskningstillfället Dock har granskningen inriktats pä att ge en
fingervisning kring vilken dokumentation samt information som vant tillgänglig under
planprocessen i enlighet med kraven i PBL. De förtroendevalda revisorerna har vatt ut vilka
övriga stickprov inom bygglov som ska granskas.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten

3. Revisionskriterier

3.1. Plan- och bygglagen

Den nya plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft i maj 2011 fastslår i lagens 5
kap 6 § att innan en detaliplan antas ska kommunen ha taga fram ett planförslag. samrätt
om forslaget kungjort det samt latit det granskas I 5 kap. 11 § regleras hur ett samråd ska
genomföras Lagen fastslår att samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under ett samrad om en detaljplan
ska kommunen redovisa planforslaget. skälen för förslaget och det planeringsunderlag sorn
har betydelse

Rörande byggloy fastslas att handlaggning inte får ta långre tid än 10 veckor i ansprak från
det att en fullständig byggloysansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att
ansökan beslutas Ett mottagningsbevis ska skickas till sokanden så snart en komplett
ansökan har inkomma Tidsfristen börjar löpa den dag då den till samhållsbyggnadsnamnden
inkomna ansökningen är fullständig. Om samhällsbyggnadsnärnnden behöver förlänga tiden.
far nämnden besiuta om förlängning vid endast ett fillfälle under handläggningens gang. Det
år alltså inte möjligt att förlänga en gång och sedan förlänga vid ytterligare ett tillfälle.
Byggherren ska vidare vid ansökningar om större bygglov utse en kontrollansvarig. som ska
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anges redan j lovansökan. Den kontroUansvarige ska vara självständig i förhållande till
entreprenören.

1bilaga 2 presenteras mer ingående vilka krav som ställs enligt plan- och bygglagen inom
ramen för detaljplan- och bygglovsprocessen.

3.2. Reglementen

3.2.1. Samhällsbyggnadsnämnden

1samhällsbyggnadsnämndens reglementel framgår att nämnden fullgör uppgifter inom bygg
och miljöområdet enligt plan och bygglagen samt de övriga uppgifter som enligt annan lag
skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan och byggväsendet respektive niUjö-
och hälsoskyddsområdet. Vidare framgär att sarnhällsbyggnadsnämnden svarar för prövning
av bygglov enligt plan och bygglagen. Enligt delegering från komrnunfullmäktige ska
samhällsbyggnadsnämnden ansvara för och besluta om enkelt planförfarande.

1 tillsynsnämndens reglemente2 framgår att nämnden fullgör kommunens uppgifier inom
bygg- och miljöområdet endast avseende prövning och tillsyn av sådan vertsamhet som
samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun bedriver. Således beslutar tillsynsnämnden i de
frågor där samhällsbyggnadsnämnden är sökande ochieher ansvarig för verksamheten.

3.2.2. Kommunstyrelsen

1 kommunstyrelsens reglemente framgår att det inom styrelsens ledningsfunktion ingår att
bland annat leda och samordna mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthalls samt att bostadsförsörjningen och samhållsbyggandet främjas.
Vidare framgär att kornmunstyrelsen har ansvar för att bevaka kommunens intressen vd
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnation.

3.3. Kommunövergripande mål och nämndsmål

1kommunens mål- och resursplan 2013-2015 finns angivit kommungemensamrna mål och
kvalitetsmål för sarnhällsbyggnadsnämnden. Vad avser de mål som har bäring på detaljplan-
och bygglovsprocesserna anges bland annat att kornmuninnevånarna ska uppleva att Hytte
är en attraktiv kommun att leva och bo i, samt att kommunens ska ge en bra service med
god kvalitet. Därtill har nämnden tagit fram kvahtetsmål som anger vilka serviceåtagande
nämnden ska uppnå gentemot medborgaren. Se bilaga 1 för förteckning över mål och
servbeatagande.

Senast reviderat av kornrnunfulknäktge 2012-34-13 § 30
2 Senastreviderat av kommunfullmäktige 2011-11-17 § 82
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4. Organisation, styrning och uppföljning

4.1. Samhällsbyggnadskontorets organisation

Samhallsbyggnadskontoret år organiserat i foljande enheter

Samhallsbyggnads

kontor

Bygg- och
mdpenheten

Kost- och

lokalvardsenheten

Park- och

gatuenheten
Vatten- och

renhallningsenheten

Bygg- och miljöenheten ansvarar för kommunens arbete med plan- och bygglovsfrågor. Vad
gåller planavdelningen består den för narvarande av en inhyrd plankonsult
Bygglovsavdelningen består utav en byggloyshandläggare och en bygginspektör. Enheten
leds av en bygg- och miljöchet

1 samband med införandet av den nya PBL har samtlig personal fått utbildning i den nya
lagstiftningen. De intervjuade anger att införandet av den nya lagen har tydliggjort uppdraget
vad gåller bygglovsprocessen, men att lagändringen även ställt högre krav på mer effektivare
processer och samordning av resurser för att exempelvis kunna möta kraven om tio veckors
handläggningstid. Vad gäller planprocessen framkommer att då planavdelmngen haft viss
avsaknad av kontinurtet inom personalstyrkan har kompetensutvecklingen blivit nagot
forskjuten

4.2. Planprocessen

Kommunstyrelsen beslutar utrfrån kommunens översiktsplan planbesked varav
samhällssamhällsbyggnadsnärnnden ansvarar för att bereda och ta fram förstag till

detaljplan Entigt samhällsbyggnadsnärnndens reglernente ansvarar och beslutar nämnden
för de planarenden som avser enkelt planforfarande. Övriga detaljplaner beslutas av
komrnunfullmäktige

Vid samhällssamhällsbyggnadsnämndens möte i mars3 tog nämnden beslut om revdering av
pnonteringsordningen för att tydliggöra vilka planärenden som ska prionteras Detta
genomförs två ganger per år Se nedanstående sammanstallning över pagående
planarenclen,

Pågaende planårenden, finansierade Plantifistand Prioritet Förväntas antas

Västra Hylte 1:199 (Konsum) 2012-05-29 1 Mars 2014

Stegard 1:34 (Resecen rum TorulD) 2010 02-09 2 Maj 2014

Torups prästgård 112 (Parkering) Ska sökas 3 Mars 2014

Unnaryd 1:49 (Sjönära boende) 2010-02-09 4 Okt 2014

Skogsgård 1.10 (G:a skolan) 2012-03-27 5 Aug 2014

Givagard 1.27 (Marknadsplatsen i Torup) 2010-02-09 6 lan 2015

3 SBN 2013-03-12
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Av intervjuerna framkommer att återkapp!ing sker kontinuerligt till nämnden under
planprocessens gång. Exempelvis godkänner nämnden planhandlingar inför
sarnrådsförfaranden, formella utställningar av detaljpianer och amrådesbestärnmelser, samt
sarnradsredogörelsen. Av nämndens delegeringsordning framgår att
sarnhällsbyggnadskontoret har rätt att besluta om att en detaljplan Mte medför betydande
miljöpåverkan samt rätt att genomföra rniljöbedömningar på planer med utgångspunkt från
kriterierna i MKB°. Några yfferligare beslut vad gäller planärenden har ej vidaredelegerats tiU
nämndens arbetsutskott eller samhällsbyggnadskontoret

Av intervjuerna framkommer att det emellanåt förekommit oiika åskter mellan
sarnhällssamhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen kring vilka planärenden sorn ska
prioriteras, samt vilka planändringar som ska göras. Enligt de intervjuade och gällande
reglernente är det samhällssamhällsbyggnadsnämnden som äger frågan avseende
framtagande och beslutande av detaljpianer (enkelt planförfarande). Dock utgör planarbetet
en strategisk ving fråga for kommunen, varav kommunstyrelsens åsikter ofta vägs in och
kan medföra att beslutsprocessen förlängt De intervjuade påtalar att det är av vikt att det
finns en samstämmighet mellan nämnderna för att tillse att planärendena handläggs effektivt.
Som ett led i arbetet har ett första möte mellan kommunstyrelsen och
samhällssamhällsbyggnadsnämndens presidier genomförts i första hand för att diskutera
planprionteringen, men även samverkansfrågorna mellan nämnderna diskuterades.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram checklistor sorn anger de olika stegen
planprocessen. Dessa utgör stöd vid kontroll och dokumentation av respektive planärende.
Samhällsbyggnadskontoret har även tagit fram sändlistor vid utskick i samband med
program- och samrådsskedena. Det finns ingen checklista för enkelt planförfarande.

Av intervjuerna framkommer att det saknas en etablerad rutin att följa upp att beslutade
detaljplaner efterlevs. Viss uppföljning sker vid ansökan am bygglov, där uppföljning görs
mot beslutad detaljplan. I annat fall sker enbart kontroll da allmänheten hör av sig om
eventuella avvikelser mot beslutad detaljplan.

Av intervjuerna framkommer att tidsåtgången för att ta fram en detaljplan är svåruppskattad,
men ati det tar minst 1-2 år. Av de sex planer som ingår nämndens planprioritering har två
initierats under 2012 efter införandet av nya PBL, varav tre planer har påbörjats redan under
2010. Således finns inga detaljpianer sont har beslutats efter införandet av nya PBL.

Av de intervjuade rnedges att detaljplaner tagits fram med viss eftersläpning de senaste
åren. Den senaste detaljplanen antogs i november 2012 men påbörjades 2004. Anledningen
till att det tagit lång tid att få fram detaljplaner anges bland annat vara att det saknats
kontinuitet och kompetens inom planavdelningen. Detta har gjort avdelningen sarbar till följd
av att det endast funnits en person som arbetat med planfragor. För närvarande saknas en
stadsarkitektiplanarkitekt, och istället finns en inhyrd plankonsult med en tjanstgöringsgrad
om 60%. Avtal finns fram till och med juni 2013. Arbete pågår med att rekrytera en ny
planarkitekt vilken förväntas anställas under året. Utifrån nuvarande resursfördelning är
förhoppningen att kommunen ska kunna ha 3-6 detallplaner pågående under ett år.

4.3. Bygglovsprocessen

Sarnhällsbyggnadsnämndens delegationsordning styr vilka beslut som ska fattas av
samhällsbyggnadsnärrinden respektive bygglovsavdelningen. Vid granskning framgår att
bygglovsavdelningen fattar beslut i merparten av byggloven, samt i ärenden som avser
beslut om bygglov vid erinran från grannar. beslut om dispens för strandskydd samt beslut
om att bevilja lov vid mindre avvikelse frän detaljplan. Vid beslutsfattande i nämnd ansvarar
berörd handläggare för att föredra det aktuella ärendet inför nämnden.

4 MKB- Förordningen om miljekonsekvensbeskrivningar (1998.905)
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Bygglovsavdelningen har tagit fram en dokumenterad mall som kan liknas vid en checklista
som anger vilka handlingar som ska inga i bygglovsansökan och som utgör stöd vid kontroll
och dokumentation av en ansökan. Ansvarig handläggare ansvarar för att checklistan är
uppdaterad och genomförd. Enligt de intervjuade kommer dokumentet att genomgå en
revidering.

Vad gåller ansökan om strandskyddsdispens är ruhnen att kommunen efter beslut om att
bevilja dispens för strandskydd, inväntar beslut från Länsstyrelsen innan
granskningsprocessen avseende bygglov påbörjas. Enligt de intervjuade informeras sökande
om denna process.

Samtliga årenden registreras i arendehanteringssystemet ByggR. Varje vecka sker en
avståmning och fördelning av de ärenden som inkommit. Bygglovssökande informeras om
kraven och vilka handlingar som skall vara kommunen tillhanda i samband med att en
ansökan inkommer till byggloysavdelningen. Är ansökan komplett skickas ett
mottagningsbevis direkt. I annat fall skickas ett meddelande skriftligt till de sökande kring
vilka handlingar som behöver kompletteras. Av de intervjuade anges att det ofta förekommer
att ansökningarna inte år kompletta. varav komplettering kravs_Har inte fullkomna handlingar
inkommit inom fem manader avskrivs ärendet vilket informeras sökande.

Beslutade byggloy förvaras i närarkivet och uppföljning sker efter fem år för att tillse om
bygglovet är aktuellt, alternativ om sökande önskar att förlänga bygglovet. Efter att sökande
har skickat in en kontrollplan utfärdar bygglovsavdelningen ett slutbevis och darefter kan
arendet avslutas_ Enligt de intervjuade beslutas genereltt valdigt fa tillfälliga bygglov Det
finns en sammanställning som bygglovshandläggaren löpande bevakar.

Eftersom ärendehantenngssystemet inte stödjer nagon registrering när en ansökan år
fullstandig. förekommer svårigheter att genomföra några övergripande uppföljningar av
handläggningstiderna av inkomna bygglovsårenden. Av intervjuerna framkommer att det
åligger respektive handlaggare att tillse att respektive ärende beslutas inom lagstadgad tid.
Som ett komplement för att följa upp handläggningsfiderna registrerar bygglovsavdelningen
manuellt i en excelfil när en ansökan är komplett, dvs från det datum då handläggningstiden
skall börja gälla. Excel-listan gas igenom varje vecka för att tydliggöra vilka årenden som är
pågående alternativt vilka årenden som är expedierade. Handläggningstiderna följs åven
upp i samband med delårs- och årsbokslut vid uppföljning av nämndens serviceataganden.

Enligt de intervjuade hålls handläggningstiden inom 70 dagar. Dock kan handläggningstiden
komma att förlängas, exempelvis om svar inväntas från länsstyrelsen vad gäller dispens för
strandskydd eller om beslutet blir förskjutit till föyd av nästa nämndssammantrade.

Nedan ges en sammanstallning over antalet inkomna samt beslutade bygglovsärenden för
perioden 2010-2012 (exklusive ansökan om strandskyddsdispens samt vilande, återtagna
samt avskrivna årenden), samt ärendebalansen. dvs, relationen mellan antalet inkomna och
beslutade arenden.

Antal inkomna bygglovsärenden 121 133 157

Antal beslutade bygglovsärenden 113 117 127

Antal bestutade nämndsärenden av SBN 0 1 4

: Ärendebalans 8 15 26

Av tabellen framgår att antalet årenden har ökat under en treårsperiod_ Att årendebalansen
har ökat innebär ej att beslut ej har getts inom lagstadgad tid. Av intervjuerna anges detta
bero på att bygglovsavdelningen blivit mer restriktiv med att meddela om en åtgärd är
bygglovspliktig eller ej över telefon. Saledes hanvisas den sökande till att slocka in en
bygglovsansökan för att få årendet prövat Av tabellen framgår vidare att det endast är ett
fåtal årenden som beslutats av samhällsbyggnadsnämnden
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4.4. Uppföljning av kundnöjdhet

Inom kommunen finns ett kommunöverghpande klagomal- och synpunktshanteringssystem.
dår medborgarna kan registrera sina synpunkter kring handläggningen av ett ärende
Systemet anses fungera väl dock anges av de intervjuade att valdigt få synpunkter
inkommer via synpunktshantehngssystemet. Därfill har nåmnden antagrt serviceatagande.
som tydliggor vilka kvalitetsnivaer som nämnden ämnar uppnå Exempelvis finns ett delmål
avseende att medborgaren ska få besked om bygglov inom tio veckor förutsatt att
ansökningshandlingarna är kompletta och föreslaget inte strider mot detaljplanen. Vid
granskning av kommunens årsredovisning 2012 framkommer att nämnden bedömer att
atagandet år uppfyllt till 100%.

Det görs inga systematoserade uppföljningar av kundnöjdheten i respektive detaljplan- eller
bygglovsärende. Av de intervjuade anges dock att medborgarna och de som berörs av
ärendet ofta ringer upp eller på annat sätt kommunicerar sina asikter och uppfattning om
handläggningen av ett ärende. Bade plan- och bygglovsavdelningen anser sig vara mycket
behjälpliga och tillmötesgående vad gäller att tillhandahålla information genom att svara på
frågor samt tydliggöra vilka handlingar som exempelvis ska finnas med i en
bygglovsansökan.

Ett område som diskuterats inom förvallningen är införande av e-tjänster. Malsättningen år
att ansökan om och handläggning av bygglov hett och hållet ska kunna göras digitalt.

Hylte kommun dettar i ett samverkansprojekt tillsammans med 10 andra kommuner i fyra län
kallat entreprenörsregionen som syftar till att utveckla arbetssätt och metoder genom
erfarenhetsutbyte. Den senaste undersökningen genomfördes 2011. Hylte kommun deltar
även i ett samverkansprojekt tillsammans med SKL och ett flertal andra kommuner i Sverige
kallat Insikt 2013, som syftar till att göra en servicernätning av kommunernas
myndghetsutovning Projektet genomförs med hjälp av en enkåtundersökning, där en enkat
kommer att skickas ut till de företag som haft ett avslutat myndighetsarende med kommunen
under 2012 Motsvarande enkätundersökning gjordes 2011.

4.5. Uppföljning av intern kontroll

Samhällsbyggnadsnämnden har för 2012 antagit följande kontrollrnal som har banng på
detaljplan- och bygglovsprocessema:

Av namndens uppfoljning av den interna kontrollen framkommer att målen beddms vara
uppfyllda Samma kontrollmal har antagits namndens interna kontrollplan för 2013

4.6. Seckprovsgranakning

Inom ramen för granskningen har ett detaljplansarende samt fem bygglovsärenden som
beslutats under 2012 granskats. Granskningen har gjorts utifran kraven på dokumentation
och information som anges i PBL, se bilaga 2.

Rutin/process/system Kontrollmoment Kontrollansvar Kontrolldatum Kontrolirnetod

Kandläggningstider Att beslut om bygglov Bygglcvshandlägg Bokslut

	

gnglov/Bygganmilan tattas inom 10 veckor are/bygg- och

	

vicl komplett ansökan miljöchef

Årsstahsrk

Planavtal Att planavtal tecknats SradsarkitektiPla

med uppdragsgivare narkitekt

Kvartalsvis Shckprov
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4.6.1. Detaljplaneärende

Krav enligt PBL

Begåran om planbesked

Ärende 1

(V)


 Grundkartor och fastighersforteckning (V)


 Dakument sam styrker samråd med herörda V


 Info kring betyclande miljöpåverkan V


 Samrådsredogorelser V


 Kångdrelse och urställning av förslaget ET, enkelt planforfarande


 Infa om kungörelsen ull kånda sakågare (V) Framgår ej


 Utställning av planforslag för allmänheten E7, enkelt planfdrfarande


 Granskningsutlåtande E7, enkelt planförfarande

10 Datum for antagande samt laga kraft (V) Beslut av 5BN 2012-11-13 § 145

11 Meddelande om antagande bll berörda ET, planen är e) antagen

V = Upcfyir, (V) = Devis u4pfyPtf:ramgå,ej ET.

4.6.2. Kommentar

Var stickprovsgranskning avser ändring av detaljplanen Skogsgård 1110 Vid granskning
framgår att kraven avseende begäran om planbesked inte har följts till fullo. 1
dokumentationen används begreppet plantillstand vilket inte finns angivet i nya plan- och
bygglagen. Planbesked är den term som ska nyttjas vad gäller kommunens
stallningstagande om en planläggnings skall få ske. Av samhällsbyggnadskontorets förstag
till beslut framgår att ärendet kommer att handläggas enligt enkelt planförfarande. Av
dokumentationen framgär att samhällsbyggnadsnärnnden har begärt ändring av detaljplan
hos kommunstyrelsen. Komrnunstyrelsen har beviljat plantillständ i enlighet med
samhällsbyggnadsnåmndens förslag vilket har skett inom det lagstadgade kravet om fyra
månader. Av beslutet framgår ej tydligt om kommunen avser att inleda en planlaggning
Vidare framgår inte den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer
att leda fram till ett slutligt besked om att ändra detaljplanen. vilket skall framgå enligt lag

Av dokumentationen framgår att det finns en plankarta samt fastighetsförteckning där det
framgår vilka fastigheter som berörs. Av erhallen dokumentation framgår ej någon
grundkarta. Samråd har genomförts enligt de krav som finns vid enkelt planförfarande, vilket
innebär att det är tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd. Av dokumentationen
framgår med vilka samråd har genomförts med samt under vilken period. En
samrådsredogörelse har upprättats som ger en samlad redogörelse kring de kommentarer
som inkommit under samrådet.

Då ärendet handlagts enligt enkelt planförfarande behöver ingen kungörelse ske. Dock ska
kommunen ge dem som underrättats av planförslaget möjlighet att godkänna förstaget Av
dokumentationen framgår ej om detta har genomförts

Beslut om att ändra detaljplanen har fattats av sarnhällsbyggnadsnämnden. Av intervjuerna
framkommer att nämnden i samband med beslutet har gjort större förändringar i planen efler
att samråd och samrådsredogörelsen har upprättats. Förstaget har överklagats av
exploatören, vilket medfört att förslaget nu år upphävt hos Länsstyrelsen. Således har
detaljplanen nte beslutats vid granskningstillfället
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4.6.3. Bygglovsärenden

Krav enligt PBL Ärende 1 Ärende 2 kende 3 Ärende 4 Ärende 5

1. Skrittlig ansokan JA JA JA JA JA

: 2. Förslag på kontrollansvarig JA JA NEJ• JA NEJ•


 Begäran om komplettering

vid behov

ET .14 JA JA Et


 Mottagningsbevis JA JA NEJ JA JA


 Handläggning inorn 10

veckor

NEJ•• JA JA JA JA

• = Kontrollansvang behövs inte, •• = Besked om Förlangd handläggning har skekats, ET=Ej ttlamphgt

4.6.4. Kommentar

Skriftliga ansökningar finns i samtliga ärenden. I tre av fem fall finns förslag om
kontrollansvarig. 1övriga ärenden framgår i beslutet att kontrollansvarig ej krävs 1det aktuella
ärendet, vilket ej krävs för bygglov avseende murar, plank. utvändiga ändringar och enklare
byggnationer.

Begaran om komplettering har 1 stickprovsgranskade årenden registrerats
ärendehanteringssystemet. Av intervjuerna framkommer att sökande meddelas via brev
alternativt muntligt i samband med besök eller vid telefonsamtal om ansökan behöver
kompletteras. 1 två fall har ansökan varrt komplett då ärendet inkommit, varav ingen
komplettering har varit nödvändig.

Mottagningsbevis har skickats i fyra av fem årenden. 1 ett av årendena har inget
rnottagningsbevis skickats ut då ansökan efter begärd komplettering varit fullständig.
Således har ett beslut kunnat fattas direkt Av mottagningsbeviset framgår information om
handläggningstider samt vad som händer om beslut mte fattas inom angiven tid.

Fyra av fem ärenden har handlagts inom tio veckor. I ett av ärendena har
handläggningstiden överskridits, dock har meddelande om förlängd handläggningstid
skickats till sökande da handläggningstiden varit längre än tio veckor.

5. Sammanfattande beddmning

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Upplyller nämnden plan- och bygglagens krav röranden detahplaneprocessen?

Av granskningen framkommer att detaljplaner tas fram med stor eftersläpning. Det
framkommer även att flera av planerna tar läng tid att bereda. Den senaste detaljplanen
antogs av komrnunfullmäktige hösten 2012 men påbörjades 2004. I nämndens
planprioritering finns totalt sex planer, varav fem förväntas antas under 2014.

Granskningen har visat på en rad olika anledningar till varför beredningen kan ta lång tid
ansprak. Brister i nuvarande organisation, framförallt avsaknad av kontinuitet och kompetens
inom planavdelningen, samt otydlig roll- och ansvarsfördelning mellan
samhällsbyggnadsnärnnden och kommunstyrelsen bedömer vi vara vasentliga att åtgärda för
att såkerställa en effektiv planprocess Resursbrist och avsaknad av kontinuitet kan även
innebära en risk att man inte följer de åtagande som kommunen har enligt lagen.

Vår stickprovsgranskrung av ett detaljplaneärende visar att lagkraven inte uppfylls fill fullo
vad galler dokumentation och tillhandahållande av information under planprocessens gång.
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VI kan konstatera att nämnden ej gett ett planbesked i enlighet med de lagkrav som finns. I
dokumentationen används begreppet plantillstand som inte finns angivet den nya plan- och
bygglagen. Vidare framgär ej i beslutet den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens
bedömning kommer att leda fram till ett slutligt beslut om att andra detaljplanen. Vidare
framgår inte om berörda parter har getts tillfälle att godkänna förslaget efter att samrådet har
genomförts. Vid nämndens beslut om att ändra detaljplanen har större förändringar gjorts i
detaljpianen efter att sarnrad har genornförts, vilket har medfört att beslutet har äverkiagats
av exploatören och beslutet har upphävts av Länsstyrelsen.

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden bör tillförsäkra att handläggningen av
planprocessen genomförs i enlighet med lagstiftningen. För att säkerställa en rättssäker
process bör befintliga checklistor revideras och uppdateras. Roll- och ansvarsfördelningen
megan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bör aven klargöras, speciellt då
planärenden utgör en strategisk viktig fråga för kommunen.

Uppfyller nämnden plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och dess
handläggningsfider?

ByggIovsavd&Nngen har tagit fram en dokumenlerad nafl som kan liknas vid en checkfista
som anger vilka handlingar som ska inga i bygglovsansökan och som utgör stöd vid
dokumentation av ärendehanteringen.

Vår stickprovsgranskning av fern slumpmäsagt utvalda bygglovsansökningar visar att
lagkraven rörande dokumentation och handläggning i huvudsak har uppfyllts. I fyra av fern
ärenden har handläggning gjorts inom tio veckor, för resterande ärende har meddelande
skickats om förlängd handläggningsftd. Detta understöds ytterligare vid granskning av
sarnhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen för 2012, dar det framgår
att målet avseende att beslut om bygglov ska fattas inom 10 veckor vid komplett ansökan.
bedöms vara uppfyllt.

Eftersom ärendehanteringssysternet inte stödjer någon registrering när en ansökan är
fullständig, förekommer svårigheter att genomföra några övergripande systematiserade
uppföljningar av handläggningstiderna av inkomna bygglovsärenden. Således åvilar det
respektive handläggare att tillse att ansökan genomförs inom angiven tid. Som ett
komplement har bygglovsavdelningen tagit fram en excel-fil som gås igenom kontinuerligt för
avstämnino av handläggningstiderna. Därtill följer nämnden upp handläggningstiderna
samband med delårs- och årsbokslut vid uppföljning av nämndens serviceåtaganden.

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden bör skapa verktyg för att möjliggöra till
elektronisk uppföljning av bygglovsavdelningens handläggningstider för att minimera risken
vid uppföljning av handläggningstiderna.

Genomförs uppföljning av kundnöjdhet?

Inom ramen för kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens verksamhets- och
kvalitetsmål finns mål med bäring till kundnöjdheten. Vid granskning av årsredovisningen
2012, framgår att samtliga av dessa mål bedöms vara uppfyllda. Medborgarna kan även via
det kornmunövergripande klagomål- och synpunktshanteringssystemet inkomma med
synpunkter kring handläggningen av ett årende. Hylte kommun deltar även i ett
samverkansprojekt tillsammans med SKL scm syftar till att göra en servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning. Det genomförs dock inte någon systernatiserad
uppfäljning av kundnöjdheten i respektive detaljplan- eller bygglovsärende.

Vår bedömning är att kundnöjdheten bör följas kontinuerligt för att få en bild av hur
allmänheten upplever att verksamheten fungerar. Kontinuerliga undersökningar av
kundnöjdheten leder också till att verksamheten kan följa upp om vidtagna åtgärder för att
förbåttra verksamheten får effekt gentemot de sökande.
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Genomförs upplöljning av beslut kring detaljplaner och bygglov och hur säkerställer
nämnden att dessa följs?

Viss uppföljning av beslutade detaljpianer sker vid ansökan om bygglov, där uppföljning görs
mot beslutad detaljplan. 1 annat fall sker enbart kontroll da allmanheten hör av sig om
eventuella avvikelser. Beviljade bygglov följs upp efter fem år för att säkerställa orn bygglovet
fortfarande är aktuellt alternativt orn den sökande önskar att förlänga bygglovet.

5.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer

Vara idenfifterade forbattringsomraden/rekommendationer är enligt följande.

Samhällsbyggnadsnämnden bör tilltörsäkra att planprocessen genomförs i enlighet med
kraven i lagstiftningen

Roll- och ansvarsfördelningen mellan samhallsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen
bör klargoras för att tillse att planprocessen genomförs effektivt

Samhällsbyggnadsnämnden bör revidera befintliga mallar och checklistor som tydliggör
vilken information som mäste finnas med i samtliga handlingar i ett detaljplaneärende

Samhällsbyggnadsnämnden bör skapa verktyg för att möjliggöra till elektronisk
uppföljning av bygglovsavdelnMgens handläggningstder.

Samhällsbyggnadsnämnden bör säkerstalla att kundnöjdheten systernatiskt följs upp.

Hylte dEff2 maj 2013

Ida Brorsson
Ernst & Young AB
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Samhällsbyggnadsnämndens Interna kontrollplan 2013
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Bilaga 1

Kornmungemensamma fokusområden beslutade av kommunfullmäktige samt
samhållsbyggnadsnärnndens serviceåtaganden med bähng på detafiplan- och
bygglovsprocessema, angivet i Mål- och resursplan 2013-2015.

Fokusområden

SAMHALLE - Kommuninvånama ska uppleva att Hyfte är en attraktiv kommun att leva och ho i.

Delmål Målnivå Uppfäljningsintervall

Aystämning av SCB:s NIR-värdet för Flylte kommun NRI mäts vart fjärde år, nästa

medborgarundersökning, NRI (Nöjd ska vara bättre än genomsnittet i mätning hösten 2013.

Region Index, max 100 p). undersökningen hösten 2013.

Mätning av upplevd trygghet genom Brottstatistiken för Hylte Brottsstabstik följs upp årligen i

brottsstatistik från BRÅ kommun ska vara lägre än samband med årsbokslutet.

snittet i Halland ach

riksgenornsnittet, 2014.

KOMMUNINVANARE - Kommuninvånama ska uppleva att Hylte kommun ger en hra service med god

! kvalitet.

Aystamning av SCB:s NMI-värdet för Hylte kommun NMI mäts vart annat år, nåsta

medborgarundersökning, NMI (Nöjd ska vara bättre ån genomsneet i mätning hösten 2013.

Medborgar Index, max 100 p). undersäkningen hösten 2013.

Mätning av egen statistik gållande 95% av serviceåtagandena ska Årkgen i samband med delårs- och

andel av nämndernas vara uppfyllda eller nästan ksbokslut.

serviceåtaganden som är uppfyllda uppfyllda.

eller är nästan uppfyllda.

Nedanstående uppgifter år hämtade från kommunens Mål- och resursplan 2013-2015.

Samhällsbyggnadsnämnden— kferksamhetens kvalitetsmal

Serviceåtagonde Bygglow och tillstånd

Delmål Mainivå Uppföljningsinteryall

Ar dina handlingar kompletta, Att svar lämnas inom lagstadgad

skickar vi beslut om bygglov lnom 10 tid, 10 veckor, måts genom

veckor. Förutsatt planlagt område uppfallning av handläggningstid.

ach att förslaget inte strider mot

planerna.

Årfigen i samband med årsbokslut
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Bilaga 2

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad sorn krävs enligt PBL rörande de dokument
som ska finnas och den information som ska ges i respektive detaljplansärende.

Begåran om planbesked —av planbeskedet ska del framgå om kommunen avser inleda planläggning,
trdpunkt då planlaggningen ska ha lett fram fill besked samt skålen för kommunen att inte inleda
planläggning, om beskedet är negativt

Grundkartor och fasfighetsförleckning —av fastiohetsförteckningen ska framgå vilka fastigheter som år
berörda samt eventuell berörd samfälld mark samt allmänna vattenområden. Vidare ska framgå vilka
som är ågare fill fasfigheter, mark och vattenområden.

Dokument som styrker atl samråd har skett med berörda, samt under vilken tid samrad har genomfärts.
Vrelenkeft planforfarande år kraven på samråd inte lika omfattande.

4 Information om planen medför betydande miljöpåverkan Om detta är fallet ska en
miljokonsekvensbeskrivning ha genomförts,

En samlad redogörelse av alla kommentarer som inkommit under samrådet.

Förslaget till detaljplan som tagits fram efter genomfört samråd ska kungdras och ställas ut för
granskning under minst tre vecker. Av kungörelsen ska framgå vilket område som avses, om förslaget
awiker från översiktsplan, vilken mark sem kan komma att tas i anspråk, var förslaget finns fillgångligt
och hur lång granskningsfiden är, att den sern vill lämna synpunkter på forstaget ska göra det under
granskningsfiden, fill vem synpunkter ska lamnas, att den som under granskningstiden inte har lämnat
skriftliga synpunkter kan förlora rätten aft överklaga beslut att anta planen

Meddelande om innehållet i kungärelsen ska skrckas fill kända sakägare. Vidare ska förslaget till
detaljplan och samrådsredogörelse skickas fill länsstyrelsen samt de kommuner som berörs.

Kemmunen ska under granskrfingsliden hålla förstaget tfigängligt for alla som vill granska del. Krav på
utställning av planförslaget finns inle då del rär sig om enkelt planförfarande.

Granskningsutlåtande —av utlåtandet ska det framgå en sammanställning av de synpunkter som
inkammit samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

10 Dalum for antagande samt laga kraft ska antecknas på planhandlingama

11 Meddelande om antagande ska ha skickals fill berörda samt ävriga som under granskningsfiden sluckal
synpunkter.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som krävs enligt PBL rorande de dokument
som ska finnas och den information som ska ges i respektive bygglovsärende.

Skriftlig ansökan om byggloy —ska innehålla ritangar och beskrivningar av vad som ska göras

Förslag på kontrollansvarig ska finnas

Vid ofullständig ansökan ska nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom angiven tid.

4 Handläggning ska ha gjorts inom tio veckor efter att fullständig ansökan inkommit. Förlängning fk ske
men då ska säkanden informeras om detta innan de första tio veckorna läpt ut.

5. Mollagningsbevis ska skickas när fullståndig ansökan inkommit, innehellandes informafion om
handläggningsfider, vad som händer om beslut inle lattas inom sfipulerad tid samt möjligheterna fill
rättslig prövning av beslut
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