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Samhällsbyggnadsnämnden

2018.198 SBN

Remissvar angående förslag till uppdragsbeskrivning för
Naturvårdsgruppen
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-10-26, § 61 beslutat att remittera förslag
på uppdragsbeskrivning för naturvårdsgrupp på remiss till bland andra
samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandena ska vara miljöskyddsnämnden tillhanda senast 21
december 2018. Miljöskyddsnämnden ber också respektive nämnd redogöra för hur mycket
resurser man ställer till förfogande för respektive arbetsgrupp för de identifierade behoven.
Sammanfattningsvis är syftet med naturvårdsgruppen att samla kommunens kompetens
inom naturvårdsområdet och samordna arbetet kring de frågor som rör förvaltning och
nyttjande av naturområden, bland annat inom bygglov, detaljplaner, VA, GIS, park och natur,
exploatering, gata, kultur- och friluftsliv, utbildning och skola, samt barn och äldre.
Miljöskyddskontoret har identifierat behov av handläggarresurser för
Samhällsbyggnadskontorets räkning, till 40 timmar per år för plan samt 40 timmar per år för
bygg. Den chef som förväntas delta i styrgruppen som resursägare är dock inte tidssatt.
Inledningsvis noteras att samhällsbyggnadskontorets eventuella medverkan i
naturvårdsgruppen måste finansieras med kommunbidrag och inte med taxeintäkter samt att
samhällsbyggnadsnämnden ännu inte fått ramar för 2019.
Samhällsbyggnadskontoret anser inledningsvis att handläggare från bygglov inte bör ingå i
naturvårdsgruppen, dels då frågorna är av övergripande och strategisk karaktär samt dels då
bygglov under nästkommande år behöver fokusera handläggning av bygglov samt
rådgivning i bygglovsrelaterade frågor.
Vad gäller medverkan i naturvårdsgruppen med resurser från planavdelning, skulle detta
möjligen kunna ingå som en del i arbete med översiktsplan, vilket i så fall förutsätter att
samhällsbyggnadsnämnden tilldelas medel för detta.

Ekonomisk bedömning
Scenariot att samhällsbyggnadskontoret medverkar med handläggare från såväl plan som
bygglov med tillsammans 80 timmar per år innebär en kostnad om 72 000 kronor per år.
Chefs tid för medverkan i styrgrupp finns inte tidssatt i förslag till uppdragsbeskrivning för
naturvårdsgruppen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta med beslut om medverkan i
naturvårdsgrupp till dess att nämnden har antagit flerårsstrategin för 2019-2021.

Beslutet ska skickas till
MN

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovschef

