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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lahoims kommun granskat
detaljplansprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och
byggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens
detaljplansprocess. Vår sammanfattande bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden
bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Exploateringsenheten står för utredningskostnader men finte för
planhandläggning. Planenheten får därmed täcka upp för en del av kostnaderna
för exploatering. Detta skulle enligt uppgift kunna leda till problem om
exploateringsenhetens efterfrågan överskrider vad planenheten anser sig kunna
tillgodose. I dagsläget kan dock planenheten leva upp till efterFrågan. Ansvars-
och kostnadsfördelningen är enligt uppgift finte helt tydlig sen omorganisationen.
Planenheten har hög arbetsbelastning och de bedömer att det är på gränsen för
vad de klarar av. De största utmaningarna är att klara oförutsedd frånvaro och att
locks till sig kompetens.
För att effektivisera handläggningen finns alla dokument som ska användas i
maltform. Dessutom finns det flödesbeskrivningar snm underlättar processen.
Planenheten arbetar utifrån en prioriteringslista med rangordning av alla planer.
Vilka planer som prioriteres varierer och förändras över tid. Prioriteringen stäms
av två gånger per år med miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen.
Kommunens mål gällande fysisk planering och befolkningsutveckling är
utgångspunkten för den långsiktiga planeringen.
Planenheten har tagit fram en processbeskrivning för Laholms kommuns
samverken inom detaljplansprocessen. Samverken har inneburit att enheten får in
synpunkter tidigt i processen vilket enheten anser ger en effektivere och mer
kvalitativ process.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och byggnadsnämnden att:

ta fram en kompetensförsörjningsplan
klargöra ansvars- och kostnadsfördelningen mellan detaljplans- och
exploateringsprocessen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta detaljplaner. I översiktsplanen redovisar kommunen
den politiska viljan och den framtida användningen av mark och vatten inom kommunen. En
detaljplan är ett dokument som reglerar markanvändningen och bebyggelseutformningen
mer detaljerat än i översiktsplanen. Detaljplan ska upprättas vid ny sammanhållen
bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen
eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse. Vidare när bebyggelse ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske
i ett sammanhang. En detaljplan innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får
bygga, hur byggnaderna får utformas samt vad de får användas till. Den juridiska
benämningen på bestämmelserna är byggrätt.

Det är väsentligt att det finns fungerande och effektiva rutiner för hantering av de olika
stegen i planprocessen. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl
att granska planprocessen.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden bedriver
en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplansprocess.

granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Oppfyller nämnden plan- och bygglagens krav rörande detaljplansprocessen?

Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning?

Vilken samverken och vilket informationsutbyte sker i planeringsskedet?

Vilken långsiktighet i planering/prognoser finns? Finns tillräcklig planberedskap?

Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande?

Säkerställs att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att utarbeta
detaljplaner i den takt som fordres för att möta kommunens tillväxttakt?

Är återrapporteringen till byggnadsnämnden tillfredsställande?

2.3. Tillvägagångssätt

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har skett med
samhällsbyggnadschef, planarkitekter, karttekniker och projekteringsingenjör. Ett stickprov
bestående av tre detaljplaneärenden har granskats utifrån kraven på dokumentation och
information i lagstiftningen.

Samtlige intervjuede har beretts tillfälle att sakgranska rapporten.
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2.4. Revisionskriterier

2.4.1. Plan- och byggagen

Den nya plan- och bygglegen (2010:900) som trädde i kraft i maj 2011 fastslår i legens 5
kap. 6 §att innan en detaljplan antas ska kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått
om förslaget, kungjort det samt låtit det granskes. 15 kap. 11 § regleras hur ett samråd ska
genomföras. Legen 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 samråd om en detaljplan
ska kommunen redovisa planförslaget, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som
har betydelse.

2.4.2. Reglementen

Miljö- och byggnadsnämnden

nämndens reglemente senest uppdaterat 16 december 2014 § 196 framgår det att miljö-
och byggnadsnämndens verksamhetsområde omfattar kommunens uppgifter enligt plan- och
bygglegen och de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunale nämnden
inom plan- och byggnadsväsendet med undantag av de uppgifter enligt plan- och bygglegen
som ankommer på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsens reglemente står det gällande fysisk planering att kommunstyrelsen ska

leda och samordna den översiktliga planeringen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiske miljön i kommunen
ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen, markanvisningar och
exploateringsavtal
handlägga begäran om planbesked samt frågor om inledande av detaljplanearbete
på kommunens initiativ
ansvara för tidsmässig prioritering av planuppdrag.
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3. Granskningsresultat

3.1. Iakttagelser

3.1.1. Organisation och ansvar

Samhällsbyggnadskontoret har ansvar för framtagande av detaljplaner.
Samhällsbyggnadskontoret är uppdelat i tre enheter: plan, bygg och mät. Planenheten har
en ansvarig samordnare som även är anstälid som planarkitekt. Utöver det har de ytterligere
en planarkitekt, två karttekniker och en projekteringsingenjör. Det ska finnes ytterligere en
arkitekt, den tjänsten är dock vakant. Utöver de anstälida används konsulter både för
heluppdrag och delar av uppdrag.

Kommunledningskontoret har ansvar för den långsiktiga planeringen i kommunen. Kom-
munchef och planeringschef har fått i uppdrag från kommunstyrelsens att ansvara för
samordning och styrning. Dessutom finns det en planeringssekreterare med operativt
ansvar.

Exploateringsenheten står för utredningskostnader men finte för planhandläggning.
Planenheten får därmed täcka upp för en del av kostnaderna för exploatering. Detta skulle
enligt uppgift kunna leda till problem om exploateringsenhetens efterfrågan överskrider vad
planenheten anser sig kunna tillgodose. I dagsläget kan dock planenheten leva upp till
efterfrågan. Ansvars- och kostnadsfördelningen är enligt uppgift finte helt tydlig sen
omorganisationen.

3.1.2. Handläggningstider

Detaljplansprocessen i Laholms kommun tar minst ett år vid normalt förfarande. För de fleste
ärenden som innebär en ändring eller går enligt enkelt förfarande tar processen cirka sex
månader. De har ett pågående ärende som pågått ovanligt länge, ärendet går enligt gamla
PBL-legen och har dragit ut på tiden i första hand för att länsstyrelsen är emot planen som
omfattar ett våningshus på fyra-fem våninger. Länsstyrelsen motsätter sig planen på grund
av att de bedömer att den innebär väsentlig skada på riksintresse och att planen omfattar
högre bebyggelse.

Enheten har hög arbetsbelastning och de bedömer att det är på gränsen för vad de klarar av.
De största utmaningarna är att klara oförutsedd frånvaro och att locka till sig kompetens.

För att effektivisere handläggningen finns alla dokument som ska användas i maltform.
Dessutom finns det flödesbeskrivningar som underlättar processen.

Enheten arbetar utifrån en prioriteringslista med rangordning av alla planer. Vilka planer som
prioriteres varierer och förändras över tid. Prioriteringen stäms av två gånger per år med
miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen. Kommunens mål gällande fysisk planering
och befolkningsutveckling är utgångspunkten för den långsiktiga planeringen.

3.1.3. Samverken och informationsutbyte

Planenheten har tagit fram en processbeskrivning för Laholms kommuns samverken inom
detaljpiansprocessen. Samverken inleds med att en skiss skickas till alla samarbetspartners.
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Därefter utses en kontaktperson på Laholmbuktens VA. Vid behov bildas en formell
arbetsgrupp annars sker enstaka kontakter med tjänstemän. Därefter stämmer de av med
miljökontoret och vid behov strategiske gruppen och samhällsbyggnadsberedningen. När
detta är genomfört skickas planen ut på internt samråd. Utskicket når utvalda tjänstemän och
syftar till att tidigt i processen hörsamma övriga i kommunens synpunkter och kompetens.
När planen sedan varit uppe i miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott skickas den
ut på formellt samråd med berörda nämnder.

Planhandläggarna får väldigt olika respons genom det interne samrådet. De uppfattar dock
att det är bra att de får in mycket synpunkter i finledningen av processen och att detta har
minsket behovet av revideringer efter det formelle samrådet.

För att löpande bevaka översiktsplanens intentioner i den fysiske planering finns ett politiskt
samverkansorgan som betecknas samhällsbyggnadsberedningen. Den består av
kommunstyrelsens ledningsutskott, miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott samt
vice ordföranden i Laholmsbukten VA. I beredningen behandles förutom arbetet med
pågående detaljplaner även aktuelle planuppdrag från kommunstyrelsen samt aktuelle
planeringsfrågor som berör kommunens tillväxt. Beredningen leds av kommunstyrelsens
ordförande. Till beredningen kallas ansvariga chefstjänstemän och handläggare som
operativt svarar för aktuelle ärenden. Denne grupp sammanträder verje månad enligt en
fastställd sammanträdesplan.

Samhalisbyggnadsberedning

MBN Bu. KS Lu. represemant LEVA.
ryånstemån trån planeringskontoret, kommunled-

nmgskornael. samhältsbyggnadskontaet, milpkoR
roret ah LBVA

Strategisk plangrupp

T;jnstemån fiån ka~imwiVedningskonroret. pia^e-

nngskonlaet, samhallsbyggnadskonlorøt
(samhålisbyggnadschei pro~ekt?nngslrgenpr. sar~,-

adnare), md~ökontaet. Laholmshem ah ~B~'~

SAMVERKANSGRUPPER

Internt samrad

l,P~alda gär~stem9n från kanmunens aUa

verAØheter

Samarbetspartners

UNaMa tjansteman Erän

PlanennØkonløe~ -

Kultur- och uNecklingsverksamlvten

Socialkontor9l

Barn och ungdØSVerksamhefen

RaddnØryänsten

MtljakoMorel

LaholmsbuNlens VA

Latv~lmshwn

Figur 1 Samverksamgrupper i Laholms kommun

Arbetsgrupp

Planhandlaggaren upØttar en
egon arbetsgØ med dn gånste-

~,män san ammes bF berörda av pla-
nen
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3.1.4. Långsiktighet

Sen kommunfullmäktige antog befolkningsmålet har det skett en förändring; Behovet av
mark har ökat. Planenheten gör dock bedömningen att de har kunnat tillgodose behovet.
Laholm har 14 tätorter och det finns färdiga tomter i de fiesta orter. Utifrån översiktsplanen
som antogs 2014 ska det påbörjas en fördjupad översiktsplan gällande kustbandet.
Dessutom finns det framtaget en fördjupning för Åmot.

En effektiv detaljplansprocess är beroende av att det finns planer och strategier som
fastställer hur kommunen ska planeras. Planenheten menar att när det uppstår behov av en
plan hanteras detta. Till exempel pågår framtagandet av en plan för dagvattenhantering vid
kustområdet.

3.1.5. Aterrapportering

Eftersom inga beslut gällande detaljplansprocessen är delegerade är miljö- och
byggnadsnämnden involverad i alla beslut. Det innebär att de följer processen löpande från
start till att ärendet skickas vidare till fullmäktige. Nämnden har därför ingen specifik
återrapportering gällande detaljplaner. Däremot sker det rapportering i samband med de
föreskrivna uppföljningarna gällande budget- och måluppfyllelse. Där ingår indikatorer viska
redovisas i årsredovisningen. I årsredovisningen beskrivs även verksamheten och vilka
planer som har genomförts under året.

3.1.6. Stickprovsgranskning

Inom ramen för granskningen har tre detaljplaneärenden som beslutats under perioden
januari 2014 till november 2015 granskats. Granskningen har gjorts utifrån kraven på
dokumentation och information som anges i PBL, se bilaga 1.

Krav enligt PBL Ärende 1:

Mellby 3:12

Ärende 2:

Ysby villatomt

Ärende 3:
Allarp 2:3

1. Begäran om planbesked ✓ ✓ ✓

2. Grundkartor och fastighetsförteckning ✓ ✓ ✓

3. Dokument som styrker samråd med berörda ✓ ✓ ✓

4. Info kring betydande miljöpåverkan ✓ ✓ ✓

5. Samrådsredogörelser ✓ ✓ ✓

6. Kungörelse, granskning och utställning av förslaget ✓ ✓ ✓

7. Info om kungörelsen till kända sakägare ✓ ✓ ✓

8. Utställning av planförslag för allmänheten ET ✓ ET

9. Granskningsutlåtande ✓ ✓ ✓

10. Datum för antagande samt laga kraft ✓ * ✓ ✓

11. Meddelande om antagande till berörda ✓ ✓ ✓

✓ = Uppfyllt, (✓) = Delvis uppfyllt, ET = Ej tillämpligt, * =Laga kraft gäller enligt Mark och miljööverdomstolens beslut

Två av de tre granskade stickproven, ärende 1 och 3, är genomförda genom ett så kallat
standardförfarande. Detta innebär att detaljplanen bedömts sakna fintresse för allmänheten,
är av begränsad betydelse eller i enlighet med gällande översiktsplan. Auseende PBL
innebär ett förenklat förfarande att detaljplanen finte behöver ställas ut för allmänheten i
granskningsskedet. Detaljplanen skickas endast ut till de direkt berörda för granskning.
Ärende 2är handlagt enligt utökat förfarande.

Det saknas för ärende 1 ett laga-kraftbevis utfärdat av samhällsbyggnadskontoret. Ett beslut
av kommunfullmäktige eller annan kommunal instans vinner laga kraft tre veckor efter
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beslutet kungörelse om det ej överklagas. Dokumentgranskningen visar att ärendet
överklagades till såväl länsstyrelsen som till mark- och miljödomstolen. Mark- och
miljödomstolen ayslog överklagandet den 29 september 2015. Domen överklagades vidare
till mark- och miljööverdomstolen som nekade prövningstillstånd. Mark- och
miljööverdomstolens beslut gäller som laga-kraftbevis.



4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden bedriver en
ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering.

4.1. Oppfyller nämnden plan- och bygglagens krav rörande detaljplansprocessen?

Vår bedömning är att gällande detafjplansprocessen följs plan- och bygglegen.

4.2. Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning?

Vi bedömer att det finns en tydlig organisation men att det återstå en del frågor kring
ansvarsfördelning mellan exploateringsprocessen och detaljplansprocessen.

4.3. Vilken samverken och vilket informationsutbyte sker i planeringsskedet?

Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden har god samverken. Vi bedömer att samverken
är väl utvecklad med rutiner och processer vilket ger goda förutsättningar och motverkar
sårbarhet.

4.4. Vilken långsiktighet i planering/prognoser finns? Finns tillräcklig
planberedskap?

Vi bedömer att planberedskapen i Laholms kommun är tillräcklig. Att måten för kommunens
utveckling är central i detaljplansprioriteringen säkerställer en avvägd planberedskap.

4.5. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande?

Vi bedömer att handläggningstiderna är tillfredställande. Att mettar, rutiner och riktlinjer
används för att likrikta och effektivisere och att det finns planer och strategier som tydliggör
utgångspunkter för detaljplanearbetet ger goda förutsättningar för en effektiv process.
Nämnden kan dessutom finte råda över yttre omständigheter till exempel när andra
myndigheter motsätter sig ensteka planer.

4.6. Säkerställs att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att
utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt?

Kommunen har en relativt liten och sårbar organisation för framtagande av detaljplaner.
Enligt vår bedömning bör miljö- och byggnadsnämnden verka för att attrahere och bibehålla
kompetens. Vi gör bedömningen att man för närvarande kan utarbeta detaljplaner i den takt
som fordres, men att möjligheten till att tillgodose ett ökat behov finte är stort. Vi
rekommenderar nämnden att ta fram en plan för att nämnden ska attrahere, rekrytera,
behålla och utveckla kompetens.

4.7. Är återrapporteringen till byggnadsnämnden tillfredsställande?

Vi bedömer att återapporteringen är tillfredställande. Bedömningen grundar sig på att
nämnden får information via ordinarie uppföljning och att alla beslut gällande detaljplaner
fattes på politisk nivå.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och byggnadsnämnden att

-- ta fram en kompetensförsörjningsplan
-> klargöra ansvars- och kostnadsfördelningen mellan detaljplans- och

expioateringsprocessen.

La olm den 2 januari 2016

~~

alin Lundberg
Verksamhetsrevisor
EY

r6'~'~l'
~J

V
Linus Aldefc
Verksamhe1
EY
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Bilaga 1 — Källförteckning

Intervjuer:
~ Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef
► Cecilia Lindgrad, samordnare och planarkitekt
► Sandra Cornmark, planarkitekt
► Ingelöv Fast, karttekniker
► Anna-Lena Lundby, karttekniker

Hans Johansson, projekteringsingenjör

Dokument:
Kommunstyrelsens neglemente

► Miljö- och byggnadsnämndens neglemente
► Organisation och processflöde
► Samrådslista

Checklists expediering och arkivering

Stickprov —tre detaljplaneärenden med tillhörande dokumentation

12



Bilaga 2 — PBL detaljplansärende

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

1. Begäran om planbesked — av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser
finleda planläggning, tidpunkt då planläggningen ska ha lett fram till besked samt
skälen för kommunen att finte finleda planläggning, om beskedet är negativt.

2. Grundkartor och fastighetsförteckning — av fastighetsförteckningen ska framgå vilka
fastigheter som är berörda samt eventuell berörd samfälld mark samt allmänna
vattenområden. Vidare ska framgå vilka som är ägare till fastigheter, mark och
vattenområden.

3. Dokument som styrker att samråd har skett med berörda, samt under vilken tid
samråd har genomförts. Vid standardförfarande är kraven på samråd finte lika
omfattande.

4. Information om planen medför betydande miljöpåverkan. Om detta är fallet ska en
miljökonsekvensbeskrivning ha genomförts.

5. En samlad redogörelse av alta kommentarer som inkommit under samrådet.

6. Förslaget till detaljplan som tagits fram efter genomfört samråd ska kungöras och
ställas ut för granskning under minst tre veckor. Av kungörelsen ska framgå vilket
område som auses, om förslaget avviker från översiktsplan, vilken mark som kan
komma att tas i anspråk, var förslaget finns tillgängligt och hur lång granskningstiden
är, att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under
granskningstiden, till vem synpunkter ska lämnas, att den som under
granskningstiden finte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga
beslut att anta planen. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och
föras in i en ortstidning vid utökat förFarande.

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

8. Kommunen ska under granskningstiden hålla förslaget tillgängligt för alla som vill
granska det. Krav på utställning av planförslaget finns finte då det rör sig om
standardförfarande.

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

10. Datum för antagande samt laga kraft ska antecknas på planhandlingarna.

11. Meddelande om antagande ska ha skickats till berörda samt övriga som under
granskningstiden skickat synpunkter.
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