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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2020-11-20 kl. 13:00 - 13:40 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Mathias Bruno (M), via teams 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M), via teams 
 

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
Bengt Sörensson (S)  
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
 Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2020-11-20 

Sekreterare    

 Eveline Savik   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-11-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-11-20 - 2020-12-11. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Eveline Savik  
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KSTU § 83 

 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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KSTU § 84   

Resurser markförvaltning 

Behovsbedömning markförvaltning 

Sammanfattning 

Kommunens markförvaltning handlägger bland annat ärenden om markförsäljningar, 
avtalsförvaltning, arrenden, exploateringar och mycket annat. 
 
Antalet inneliggande ärenden är mycket stort vilket inneburit att nya ärenden lagts på kö i väntan på 
ledig handläggare. Ärendekön är av den omfattningen att åtgärder snarast bör vidtas i syfte att 
ärendebalans ska uppnås och behållas över tid. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens föreslår att personalstyrkan utökas med två heltidsanställda mark- och 
exploateringsingenjörer. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Förslaget innebär ökade personalkostnader med 1,2 mnkr per år men också ökade intäkter eftersom 
en ökad ärendeavverkning leder till nyupprättade arrendeavtal. Vidare medför en mer aktiv 
avtalsförvaltning att föråldrade avtal skrivs om vilket också innebärande ökade intäkter. 
 
Intäktsökningarna till följd av ovanstående kan budgeteras med tillräcklig noggrannhet först då 
arrendeavtal har upprättats eller att ett befintligt avtal har omförhandlats, eftersom avtalen kan avse 
ytor av varierande storlek. Antalet inneliggande ärenden, ca 600 visar dock på ett stort intresse på 
att nyttja kommunens mark. Vidare är detta en tydlig indikation på att kommunen besitter en 
möjlighet till intäktsökning.  
 
Upplysningsvis har under de senaste åren pågått ett projekt avseende bland annat sjöbodsarrenden 
vilket ökade de budgeterade intäkterna med cirka 1600 tkr per år. 
 
Trots svårigheten att beräkna vilken kostnadstäckningsgrad som finns bland inneliggande ärenden 
görs antagandet att densamma uppgår till 20 % eller 0,2 mnkr. I uppskattningen ligger antagandet 
att ett antal ärenden har hög kostnadstäckningsgrad medan andra måste handläggas helt utan 
förväntade intäkter.  
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forts. KSTU § 84  

Regelverk och tidigare beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-13 att öka ärendeavverkningen inom markförvaltningen. Av 
tjänsteutlåtandet framgår bland annat att med nuvarande personalstyrka och ärendeinströmning 
ärendebalans kan uppnås först år 2024. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-26 att genomföra tillsyn enligt arrendelagstiftningen. (KF § 
65).  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 att godkänna Mål- och resursplan  
2021–2024. I denna anges bland annat att handläggningstiderna i alla tillståndsärenden ska vara 
rimliga och att företagare uppfattar att kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för det lokala 
företagsklimatet. Som det förstås antogs att antalet inneliggande markärenden initierade av 
företagare ska minska till 55 under 2020 och därefter minska med 20 procent under 2021 och med 
25 procent under 2022 jämfört med resultatet 2021. 

Organisation och personal 
På markförvaltningen arbetar fem mark- och exploateringsingenjörer varav en tjänst sedan något år 
delas med Byggnadsnämnden där personen budgetmässigt är placerad som planhandläggare på 
femtio procent. Antalet resurser i dagsläget är därför 4,5.  
Förslaget innebär att antalet resurser ökas till 6,5 heltidsanställda mark- och exploateringsingenjörer 
innebärande två nyrekryteringar. 
 
Av arbetsmiljöskäl är det väsentligt att begränsa antalet ärenden som är fördelade på handläggare. 
 
Att rekrytera mark- och exploateringsingenjörer är ofta förenat med stora utmaningar då yrket 
kräver högskoleutbildning och studenterna ofta går direkt från högskolan till arbetslivet. 
Rekryteringsläget är för tillfället dock gynnsamt varför en utannonserad tjänst bedöms kunna 
attrahera flera nyutexaminerade Lantmäteriingenjörer med tre års högskoleutbildning. I 
sammanhanget bör nämnas att Lantmäteriingenjör är attraktiva även för många andra tjänster inom 
samhällsbyggnad, t ex planhandläggare, mätingenjörer, bygglovhandläggare och verksamhetsnära 
chefer. Det saknas därför skäl att rekrytera för annat än tillsvidareanställning. 
 
Medarbetarna på markförvaltningen kommer att svara för introduktionen. En nyligen planerad 
utbildningsinsats kommer att bidra till kunskapsöverföring under introduktionen. I samarbete med 
personalavdelningen har en ansökan till Omställningsfonden inlämnats och positiva signaler 
mottagits. 
 
Arbetsrum bedöms kunna ordnas i kommunhuset. I första hand genom omdisponering av 
Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler. 
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Medborgarperspektiv 
Förslaget syftar till att de långa väntetiderna på handläggning helt och en gång för alla ska 
elimineras och att handläggning ska påbörjas genast då ett ärende upprättas. När detta uppnåtts 
kommer ärenden hos markförvaltningen att handläggas skyndsamt och i ett sammanhang utom då 
till exempel kompletteringar eller beslut av andra myndigheter måste inväntas. 
 
Förslaget underlättar för kommunens företagare och medlemmar att genomföra sina planer. 
Skyndsam handläggning medför att sökanden inte hinner uppleva behov av att ta kontakt för att 
fråga hur det går med ärendet, vilket idag och föga förvånande är vanligt. 
 
Förslaget innebär även att den beslutade ökning av tillsynsverksamheten kan påbörjas. Det är av 
stor betydelse att anmälda överträdelser som berör kommunens mark utreds.  
Särskilt i situationer där Byggnadsnämnden inte kan ingripa, till exempel på grund av 
preskriptionsbestämmelsen i plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2020-11-20 
 

Yrkande 

Mathias Bruno (M) yrkar att: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillföra upp till 1 mkr för att rekrytera två mark- och 
exploateringsingenjörer till markförvaltningen, inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, under den 
tidsbegränsade projekttiden 2021 med målet att kraftigt reducera MEX-kön.  
Förslaget finansieras i första hand av medel som genereras av ärendehanteringens minskning 
(MEX-kön).  
Eventuellt underskott mellan de ökade lönekostnader projektet medför och intäkter från projektet 
kompenseras via Kommunstyrelsens ofördelade medel.  
 
Jan-Olof Larsson (S) yrkar 
Socialdemokraterna föreslår att det görs en visstidsanställning under 2021 med två personer. Under 
hösten 2021 görs en ekonomisk uppföljning utifrån dessa extraanställningar för att utröna om vi 
behöver begära extra anslag från kommunstyrelsens ofördelade medel.  
 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) och Pär Eriksson (C) yrkar bifall till Mathias Brunos förslag 
 
Bengt Sörensson (S) yrkar bifall till Jan-Olof Larssons (S) förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mathias Brunos m.fl. förslag mot Jan-Olof Larsson m.fl. förslag 
och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar Mathias Bruno m.fl. förslag. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra upp till 1 mkr för att rekrytera två mark- och 
exploateringsingenjörer till markförvaltningen, inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, under den 
tidsbegränsade projekttiden 2021 med målet att kraftigt reducera MEX-kön.  
 
Förslaget finansieras i första hand av medel som genereras av ärendehanteringens minskning 
(MEX-kön).  
 
Eventuellt underskott mellan de ökade lönekostnader projektet medför och intäkter från projektet 
kompenseras via Kommunstyrelsens ofördelade medel.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  
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