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mare novum….


… centrum för marin innovations- och näringslivsutveckling


… verkar för att fler marina idéer skall omvandlas till
innovationer med högt kunskapsinnehåll


… bygger broar mellan akademi, näringsliv och offentliga
organisationer


… är dom marina specialisterna i innovationssystemet


… fokus på idéer och projekt som bygger på ”Hållbart
nyttjande av dom biomarina resurserna”







““Havet och dess levandeHavet och dess levande
resurserresurser  äär en r en BohuslBohusläändskndsk
rrååvara att utveckla ochvara att utveckla och


fföörvaltarvalta””







Vision: Vision: forskare och fforskare och fööretag utvecklarretag utvecklar de marina de marina
nnääringarna tillsammansringarna tillsammans!!


LivsmedelLivsmedel


LLääkemedelkemedel


MiljMiljööteknologiteknologi


BioenergiBioenergi


HHäälsokostlsokost







Mare Mare novumnovum--
en en llåångsiktig satsningngsiktig satsning


……  bygga bygga en en kultur kultur ddäär r akademi ochakademi och
ffööretagretag//kommuner samarbetarkommuner samarbetar


……  byggabygga en  en nyny  nnääringring







Det Det marinamarina vattenbruket idag vattenbruket idag: : odling odling avav bl blååmusslor musslor 


»»Odling lOdling läängs Bohuskusten ca 2000-3000 ton/ngs Bohuskusten ca 2000-3000 ton/åår .r .
»»TillstTillståånd och utrymme fnd och utrymme föör att odla betydligt mer finns.r att odla betydligt mer finns.
»»Konsumtionsmussla fKonsumtionsmussla föör fr fäärskmarknaden huvudproduktrskmarknaden huvudprodukt
»»Produktutveckling och fProduktutveckling och föörräädling-ett viktigt steg fdling-ett viktigt steg föör r öökadkad
produktionsvolymproduktionsvolym







Odling Odling av av filtrerande musslorfiltrerande musslor::
exempel exempel ppåå  hhåållbar ekologisk produktion llbar ekologisk produktion medmed


positiva miljpositiva miljööeffektereffekter!!


Reducerar Reducerar öövergvergöödningseffekter genom att filtrera plankton;dningseffekter genom att filtrera plankton;
miskad syrebrist, miskad syrebrist, öökat siktdjupkat siktdjup


Musslor Musslor äärr betesdjuren  betesdjuren ii havets  havets ååkrarkrar!!







Alternativa anvAlternativa anväändningsomrndningsområåden den fföör r miljmiljöömusslormusslor


••MusselmjMusselmjööll,,
foderingrediens somfoderingrediens som
ersersäätter fiskmjtter fiskmjööll..
Ekologiskt Ekologiskt KRAV-KRAV-godkgodkääntnt
foderfoder till till h höönsns,,
fiskodlingfiskodling, , grisgris……..


••PilotanlPilotanlääggning ggning fföörr
musselmjmusselmjööl l underunder
uppbyggnaduppbyggnad


••Biogas, Biogas, ggöödningsmedeldningsmedel,,
bioteknologiskabioteknologiska
tilltilläämpningarmpningar


Odd Lindahl







Biopolymer Products of Sweden ABBiopolymer Products of Sweden AB
®®SeaGlueSeaGlue


AnvAnväändningsomrndningsområåden inom medicinden inom medicin, t.ex. , t.ex. invinväärtesrtes
ssåårbehandlingrbehandling, , ersersäätter suturertter suturer, , vväävnadskompatibeltvnadskompatibelt
material.material.
IckeIcke--medicinska applikationermedicinska applikationer: : miljmiljöövväänligt limnligt lim, f, fääster ister i
vattenmiljvattenmiljööerer, , korrosionshkorrosionshäämmande effektermmande effekter


Renar fram lim urRenar fram lim ur
musslans fotmusslans fot







Vattenbruket idagVattenbruket idag: : klklääckeri och vidareodling ckeri och vidareodling av av ostron ostron 


DeDe vilda ostronbest vilda ostronbeståånden nden äärr
begrbegräänsade nsade i i SverigeSverige


ÖÖkad produktionkad produktion
via via uppfuppföödning dning ii
yngelklyngelklääckerickeri


Ostrea Sverige AB, Sydkoster







Vattenbruket idagVattenbruket idag: : klklääckeri och vidareodling ckeri och vidareodling av av ostron ostron 


Planerad produktion Planerad produktion 300 ton/300 ton/åår.r.
Utbildning planerasUtbildning planeras
Marknad frMarknad fräämst Frankrikemst Frankrike


Ostronodling ocksOstronodling ocksåå gynnsamt  gynnsamt fföörr milj miljöönn!!







Vattenbruket imorgonVattenbruket imorgon--hur kan det hur kan det se se utut??


LivsmedelLivsmedel


LLääkemedelkemedel


TurismTurism


BioenergiBioenergi







Produktion Produktion av av fler skaldjursarterfler skaldjursarter
>> NNääringsrika vatten ringsrika vatten ger hger höögg avkastning och  avkastning och hhöögg kvalitet kvalitet
>> BBäärkraftigt rkraftigt urur milj miljöösynpunktsynpunkt--ecocertifieringecocertifiering
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Laksefisk Torsk


Satsning Satsning ppåå milj miljöövväänlig teknologi nlig teknologi fföör r 
havsbaserad odling havsbaserad odling av av matfiskmatfisk


>> Offshore-Offshore-baserad teknologi baserad teknologi fföör attr att minska konkurrensen  minska konkurrensen motmot andra andra
sektorer och intressen sektorer och intressen i i kustbandetkustbandet


>> Samordning Samordning avav havsbaserad energiproduktion  havsbaserad energiproduktion (t.ex.(t.ex. vind vind,, v våågg)) och och
vattenbruksteknologivattenbruksteknologi--synergieffektersynergieffekter!!


Jämförelse lax vs torsk Norge (Nofima)
Nofima, Norge







Odling Odling av marinaav marina arter  arter fföörr utvinning  utvinning avav
bioaktiva substanserbioaktiva substanser


>> LLääkemedelkemedel
>> SkSköönhetsmedelnhetsmedel
>> Antifouling-Antifouling-substansersubstanser
>> HHäälsokostpreparatlsokostpreparat, , vitaminervitaminer, marina , marina fettsyrorfettsyror, Omega-3, Omega-3
>> RRååmaterial material fföör studier av r studier av biologiska processer biologiska processer ((genergener, , cellfunktionercellfunktioner))


Aequorea victoria-
nobelpriset i kemi 2008







Teknikutveckling och odling Teknikutveckling och odling av marina material fav marina material föörr
bioenergiframstbioenergiframstäällningllning, t.ex. , t.ex. mikromikro- - och makroalgeroch makroalger


Ur Ur algbiomassan kan lipideralgbiomassan kan lipider, , kolhydrater och proteiner utvinnaskolhydrater och proteiner utvinnas..
Lipider och kolhydrater kan anvLipider och kolhydrater kan anväändas ndas till till brbräänsleframstnsleframstäällningllning
((etanoletanol, , biodieselbiodiesel), ), proteinerna kan anvproteinerna kan anväändas ndas till till djurfoderdjurfoder


“Mikroskopiska alger ska rädda världen” DN 26 juli 2008







**EnEn politisk vilja  politisk vilja attatt utveckla vattenbruksn utveckla vattenbruksnääringenringen
**EnEn lokal acceptans  lokal acceptans fföörr vattenbruksaktiviteter vattenbruksaktiviteter
**Kapital och fKapital och fööretagare som vill vidareutveckla nretagare som vill vidareutveckla nääringenringen
**UtvUtväärdera vilka arter och produktionssrdera vilka arter och produktionssäätt som tt som kankan accepteras  accepteras urur
hhåållbarhetsperspektivetllbarhetsperspektivet
**UtvUtväärdera biologiska och teknologiska begrrdera biologiska och teknologiska begräänsningar ochnsningar och
mmööjligheter jligheter fföörr produktion produktion
**TillgTillgåång ng tilltill omr områåden som lden som läämpar mpar sig fsig föörr odling  odling urur
produktionsperspektivetproduktionsperspektivet
**TillgTillgåång ng till till lläämpade omrmpade områåden den ur ur det det socio-socio-kulturella perspektivetkulturella perspektivet
**Verktyg och planeringsunderlag Verktyg och planeringsunderlag av av vattenbruksomrvattenbruksområådenden
**Finansiellt stFinansiellt stööd d ((offentligtoffentligt//privatprivat) f) föör r utvecklingsarbete ochutvecklingsarbete och
samverkan forskaresamverkan forskare//ffööretagretag


Hur nHur nåår r vi vi ditdit??







Vi kopplar ihop forskare och företagare via ett brett
nätverk av marina forskare och organisationer
Vi hjälper till med finansieringsvägar, ex. hitta
verifieringsmedel och projektfinansiering
 Vi stöttar i projektutveckling och projektledning
 Vi erbjuder individuell rådgivning kring affärsutveckling
 Vi hjälper till med affärsjuridik såsom avtal och licens,
patent och immaterialrätt
Vi utför och förmedlar nyhetsgranskning av idéer
Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under
sekretess… 
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 ”HÅLLBART NYTTJANDE AV DOM BIOMARINA
RESURSERNA”


• Marint Vattenbruk
Odling och produktion av marin biomassa för mat, foder,
energi etc.
•Marin Bioteknik
Tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, foder-,
hälsokost- eller energisektorn  etc som baseras på
marina råvaror
• Marin Miljöteknik
Tekniker för att mäta eller påverka tillståndet i och kring
den marina miljön







 Mötes- och projektarena
• Nationella vattenbrukskonferensen
Syfte: att skapa en mötesplats för olika
intressenter och stimulera till långsiktig utveckling
av vattenbrukssektorn


•MIA-dagen
Syfte: att öka kontakter och kunskapsutbytet
mellan regionens företag och forskargrupper;
“match-making”


• Forskarplattformsträffar
Idéscouting och kompetensutveckling för forskare
och forskargrupper kring strategier för
nyttiggörande av forskningsresultat


19







 Möten och projekt, forts.
Nordiska samarbetsprojekt inom Interreg
IVA
• Nord-Ostron
Nordiskt projekt där forskning, innovationssystem och
industri samverkar för att utveckla ostronodling i våra
vatten


•Blå Bioteknik för hållbara innovationer
Syftar till att lyfta blå bioteknik till ett styrkeområde i
Göteborg-Oslo regionen, fokus på kommersialisering
av idéer som baseras på marina mikroalger


20







En patenterad metod som med hjälp
av ett extrakt från hoppkräftor ökar
produktionen av algtoxin (saxitoxin,
SAX)  i mikroalger- ”magic drops”.


Tjärnöbaserade forskare har tagit
fram metoden som baseras på
grundforskningsresultat.


SAX har medicinska applikationer
som lokalbedövningsmedel och
botox-substitut.


SAX är ett projekt under GU Holding,
mare novum har stöttat i
patenteringsprocessen och
finansiering/affärsplan


”SAX”


Några exempel på våra innovations-och
affärsprojekt







Ostrea Sverige AB-
Sveriges första kläckeri för ostron


Ostrea bygger på den kunskap om ostronodling som under åren
byggts av forskare på Tjärnö.
TIS/mare novum har varit delaktiga under hela resan till
bolagisering.
Samarbete med GU/mare novum inom projekt NORD-OSTRON







Hälsokost-functional food


Ett nytt bolag som startat med stöd från mare novum.
Fyra delägare: två medicinare, en marin ekolog samt
en entreprenör (Tångbrödsspecialisten)


Skall producera kosttillskott bestående av alginat som
grundsubstans. Alginatet har jonbytande förmåga och
kan binda upp salt efter matintaget i magtarmkanalen.
Blodtryckssänkande effekt.


Mare novum stöttat i avtalsskrivningar och finansering


ALGI NUTRITION AB







FodermusslanFodermusslan


••MusselmjMusselmjööl l äär enr en ekologiskt ekologiskt
hhåållbar foderkllbar foderkäälla som kanlla som kan
ersersäätta fiskmjtta fiskmjööll i i
foderblandningarfoderblandningar


••Mycket lovandeMycket lovande  resultatresultat  somsom
foderfoder till  till hhöönsns//ääggproduktionggproduktion


••PilotanlPilotanlääggning skall byggasggning skall byggas
uppupp  hos brhos brööderna Mattsonsderna Mattsons
anlanlääggningggning p påå  OrustOrust


••MiljMiljöömusselodling musselodling fföör r attatt
minska minska öövergvergöödningseffekterdningseffekter
kan bidrakan bidra till  till rrååvaravara f föörr
musselmjmusselmjööletlet


Odd Lindahl







Akvaduk-
nystartat företag, ny metod för


miljövänlig båttvätt


Mobilt system där spillvattnet tas tillvara och renas/återvinns i
en anläggning
mare novum bidragit till bolagisering och finansiering







Everts sjöbod
Upplevelsebaserad måltidsturism


Mare novum förmedlat forskarkompetens och sökt
finansiering för levandeförvaring och kvalitetssäkring av
ostron


Hjälp till att hitta finansieringsstöd för investering i ny båt







Flera idéer kring nyttjande av fiskbiprodukter t.ex. stenbit.
Mare novum förmedlat kontakter och forskningskompetens







Indikatorer för mare novum, t.o.m.
kvartal 3, 2010
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Sammanfattning 


De fem nordbohuslänska kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och 


Tanum kommer, precis som de flesta andra kommuner i landet, inom de närmsta åren 


att ställas inför flera utmaningar där kommunernas förmåga att ansvara för nödvändiga 


samhällstjänster med god kvalitet och servicenivå kan komma att sättas på prov. 


 


Syftet med utredningen är att undersöka vilka förutsättningar som finns för samverkan 


inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan våra fem nordbohuslänska kommuner. 


 


Erfarenheterna från andra kommuner som fördjupat sin samverkan, eller har 


formaliserat den i form av gemensam förvaltning och nämnd, har under utredningens 


gång studerats ingående och visar att det finns vinster med en sådan lösning. Vinsterna 


är mest uppenbara när det handlar om små förvaltningar, som i Dalsland, men de är 


även påtagliga när större kommuner ingår i samverkan, som i fallet Miljö Östra 


Skaraborg (MÖS).  


 


De områden som oftast lyfts fram som framgångsrika är en mer likartad 


myndighetsutövning, minskad sårbarhet och ökad kompetens. Att en större arbetsplats 


kan vara attraktivare nämns också. De nackdelar som behöver beaktas vid en 


formaliserad samverkan består framförallt i ett ökat avstånd till de samverkande 


kommunernas organisation och ledning, behovet av att ha väl utvecklade stödsystem 


som fungerar ihop med de samverkande kommunernas övriga stödsystem samt att det 


tenderar att bli ökad fokus på myndighetsutövning (tillsyn och kontroll) framför råd och 


service. Inget av de exempel som har studerats har hittills inneburit några ekonomiska 


besparingar. Eventuella effektivitets- eller produktivitetsvinster tas ut i form av en ökad 


kvalitet och en ökad ambitionsnivå. Obalansen mellan behov och resurser tycks endast 


minskas marginellt vid ett samgående. 


 


Under utredningens gång har flera intervjuer och enkäter genomförts dels med egna 


medarbetare och dels med andra kommuner med erfarenheter från samverkan och 
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sammanslagningar. Möten har hållits på berörda organisatoriska nivåer inom 


kommunerna för att diskutera och ventilera åsikter och erfarenheter. 


 


Det har konstaterats att olikheterna kommunerna emellan är så pass stora att en 


anpassning av dessa, som ett första steg mot en utökad samverkan, är nödvändig. IT-


system, ekonomi (bl.a. taxor) och administration (t.ex. verksamhetsplanering) är delar 


som måste likriktas. Därefter följer minst ett år av aktivt arbete med att forma en 


eventuell gemensam organisation. 


 


Rapporten visar att en fördjupad samverkan troligtvis hade varit mycket positiv för de 


nordbohuslänska kommunerna och de anställda. Detta förutsatt att erfarenheterna från 


andra håll i landet, som visar på att vinsterna med att skynda långsamt och göra 


noggranna förberedelser är ett recept för lyckad samverkan, tas tillvara. 


 


Det som också kan konstateras är att en gemensam förvaltning med flera nämnder inte 


är önskvärd – detta mot bakgrund av den inhämtning av erfarenheter som har gjorts 


under året.  


 


Sammanfattningsvis kan konstateras att det för närvarande saknas ett övertygande 


motiv för en snabb sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsverksamheterna 


i de fem kommunerna. Möjligheterna för att få ut ekonomiska eller verksamhetsmässiga 


vinster av en sådan sammanslagning med nuvarande förutsättningar är relativt små i 


nuläget. Mot bakgrund av denna utredning borde man istället arbeta med att få 


plattformen för samverkan och eventuellt sammangående så stabil och enhetlig som 


möjligt. Utan en gemensam plattform, där IT, ekonomi och administration spelar en 


huvudroll, kan ett framgångsrikt samarbete inte skapas. 


 


Vi kommer inte så mycket längre nuläget med samverkan inom nuvarande organisation. 


Antingen måste respektive kommun rekrytera ny personal och utveckla den kompetens 


som finns eller så måste kommunerna gemensamt ta de steg som krävs för att bygga en 







 
 


  


4 


gemensam organisation, där ett första steg torde vara att likrikta förutsättningarna och 


steg två att utöka samverkan. 


 


Slutsatsen av rapporten är att målet måste vara en gemensam organisation, där vinsterna 


med sammanslagningen ökar i förhållande till antalet kommuner som ingår, MEN att vi 


inte kommer dit om vi inte först samordnar våra olikheter.  
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Inledning 


De fem nordbohuslänska kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och 


Tanum kommer, precis som de flesta andra kommuner i landet, inom de närmsta åren 


att ställas inför flera utmaningar då kommunernas förmåga att ansvara för nödvändiga 


samhällstjänster med god kvalitet och servicenivå kan komma att sättas på prov. 


 


Denna rapport, som skall tydliggöra möjligheterna för samverkan inom miljö- och 


hälsoskyddsområdet i norra Bohuslän på uppdrag av styrgruppen för Tillväxtprocesser 


Norra Bohuslän, har tagits fram av en projektgrupp med en tjänsteman från var och en 


av kommunerna: Jenny Andersson (Lysekil), Marie Abrahamsson (Munkedal), Mariette 


Malm (projektledare, Sotenäs), Maria Bylund och Karin Alexandersson (Strömstad) och 


Christina Lörnemark (Tanum).  


 


Under utredningens gång har flera intervjuer och enkäter genomförts dels med egna 


medarbetare och dels med andra kommuner med erfarenheter från samverkan och 


sammanslagningar. Möten har hållits på berörda organisatoriska nivåer inom våra 


kommuner för att diskutera och ventilera åsikter och erfarenheter. 


 


Tack till alla er som bidragit med värdefulla synpunkter och tankar under arbetets gång. 


 


 


 


 


December 2010 


 


 
Mariette Malm 


Projektledare samverkan miljö/NBO, Sotenäs kommun 
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Syfte 


Syftet med utredningen är att undersöka vilka förutsättningar som finns för samverkan 


inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom våra fem nordbohuslänska kommuner.   


 


Bakgrund 


Ständigt ökande krav på kompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet är den 


verklighet som kommunerna idag lever i. För att kunna bemöta utmaningarna där 


kommunernas förmåga att ansvara för nödvändiga samhällstjänster med god kvalitet 


och servicenivå krävs rekrytering och större resurser i respektive kommun. Mot 


bakgrund av detta har en utredning kring ovanstående initierats för att finna ut om en 


fördjupad samverkan skulle kunna vara en effektiv lösning i framtiden. Genom att 


samverka ytterligare, på det ena eller andra sättet, skulle kommunerna kunna ta tillvara 


och utveckla den kompetens som redan finns i norra Bohuslän och de ökade kraven 


skulle kunna mötas utan att kostnaderna för respektive kommun skulle bli allt för 


omfattande.  


 


Samverkan sker redan idag, till viss del och i olika utsträckning, inom områdena 


miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturskydd. Genom att samverka ytterligare 


skulle kommunerna kunna minska sårbarheterna som finns i respektive kommun. 


 


Kommunchefer och förvaltningschefer från de fem nordbohuslänska kommunerna, 


Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, var inbjudna till ett möte den 25 


och 26 augusti 2008 i Lysekil för att diskutera samverkan inom tillväxtprocesser Norra 


Bohuslän. Arbetet på mötet resulterade i att Sotenäs kommun och miljö- och byggchef 


Bo Hallgren fick ansvaret att leda den fortsatta processen och presentera en utredning i 


juni 2009. 


 


Styrgruppen för Tillväxtprocesser Norra Bohuslän beslutade, den 15 juni 2009, mot 


bakgrund av Bo Hallgrens utredning, att en fördjupad utredning skulle startas där en 


tjänsteman från varje kommun skulle ingå. Den fördjupade utredningen skulle visa 
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behov, resurser, ekonomi och troliga effekter av en utökad samverkan inom miljö- och 


hälsoskyddsområdet. Ett förslag på samverkan skulle kunna presenteras i december 


2010 med en väl underbyggd motivering. Ansvaret för utredningen gavs Sotenäs 


kommun och Bo Hallgren. 


 


Projektgruppen bildades, definierade och identifierade delprojekt, formulerade 


avgränsningar för projektet och satte samman en tidplan för den fördjupade utredningen. 


Styrgruppen för Tillväxtprocesser Norra Bohuslän beslutade, den 5 oktober 2009, att ge 


i uppdrag åt projektgruppen att gå vidare med arbetet enligt det presenterade förslaget. 


 


Metodik 


Omfattning  


Utredningen omfattar Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner 


inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturskydd. Miljö- och 


hälsoskyddsområdet omfattar tillsyn enligt främst Miljöbalken och 


Livsmedelslagstiftningen och dess följdförfattningar. Andra arbetsuppgifter så som de 


uppgifter som benämns som administrativa uppgifter exempelvis rutiner, 


behovsutredningar, tillsynsplaner, taxor, blanketter och möten omfattas också av 


utredningen. 


 


Begränsningar 


Den ekonomiska redovisning som görs i rapporten är sammanfattad utifrån andra 


kommuners utredningar och erfarenheter samt de kunskaper som projektgruppen 


förfogat över. Att en fördjupning inom ekonomiområdet skulle exkluderas från denna 


utredning och eventuellt skulle belysas av extern kompetens lyftes fram vid mötet med 


styrgruppen i oktober 2009 och godtogs. 
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Genomförande  


Projektgruppen, som har bestått av en tjänsteman från varje kommun, har under hela 


utredningen återkopplat till de egna personalgrupperna i respektive kommun. Detta 


eftersom eventuella förändringar, som ökad samverkan skulle medföra, måste grundas 


på medarbetarnas engagemang varför det har varit viktigt att involvera samtliga berörda 


redan på ett tidigt stadium. Medarbetarnas kompetens och erfarenhet är ovärderliga och 


måste ligga till grund för det fortsatta arbetet. 


 


Genom möten där samtliga fem kommuners berörda medarbetare har varit inbjudna har 


frågorna kring samverkan diskuterats utan ramar eller riktlinjer. Externa 


föredragshållare har bjudit på egna erfarenheter och frågor har kunnat få svar. Detta har 


varit en mycket viktig del i utredningens framskridande. 


 


Projektgruppen har haft möten varje månad för att stämma av tidplanen och ventilera 


kunskaper som har inhämtats.  


 


Projektgruppen har även organiserat möten till vilka miljöchefer, förvaltningschefer och 


de berörda nämndernas presidier varit inbjudna. Detta för att informera om utredningens 


framskridande och ge alla en möjlighet att ställa frågor och bidra med synpunkter, 


erfarenheter, tips och råd. 


 


Frågor som behov, resurser och ekonomi i samtliga kommuner har studerats och har, 


liksom erfarenheter från andra kommuners arbete med samverkan och 


sammanslagningar, varit en mycket värdefull del i utredningen. Utifrån det har vissa 


slutsatser kunnat dras. 


 


Kommunalt ansvar enligt lagar och förordningar 


De svenska kommunerna har, jämfört med de flesta europeiska länder, ett långt drivet 


självstyre och en stor frihet att organisera sin verksamhet och att bestämma dess 


omfattning. Den kommunala beskattningsrätten spelar här en viktig roll. En del av den 
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kommunala verksamheten är frivillig medan andra uppgifter är lagreglerade. I några fall 


har kommunen dessutom en lagreglerad, myndighetsutövande roll, vilket är fallet inom 


miljö- och hälsoskyddsområdet. 


 


Kommunernas verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet regleras främst i 


miljöbalken och därtill kopplade förordningar. Även andra lagar har betydelse inom 


detta ansvarsområde. Sveriges medlemskap i EU innebär dessutom att EU:s 


miljöbestämmelser direkt påverkar regelverk och dess tillämpning i kommunerna. 


 


För kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet är det främst Livsmedelsverket, 


Socialstyrelsen och Naturvårdsverket som utfärdar bindande föreskrifter och allmänna 


råd som innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler och 


ger annan vägledning till kommunerna. Men även andra myndigheter, som 


Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket, spelar en roll i 


kommunernas ansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Kommunerna är även 


skyldiga att hålla sig orienterade om utvecklingen av gällande rättspraxis från domar i 


Miljööverdomstolen och Högsta domstolen. 


 


Sveriges EU-medlemskap har inneburit att behovet av omvärldsbevakning ökat 


inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Varje medlemsland är skyldigt 


att så snart som möjligt införliva s.k. EU-direktiv i den nationella lagstiftningen medan 


s.k. EU-förordningar gäller med omedelbar verkan i samtliga medlemsländer oberoende 


av nationell lagstiftning. 


 


Sammantaget regleras kommunernas verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet 


av tusentals sidor text och hundratals paragrafer. I detta sammanhang bör särskilt 


nämnas förordningen om tillsyn enligt miljöbalken, som reglerar kommunens 


skyldigheter. I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken framgår att den ”myndighet 


som har tilldelats operativa tillsynsuppgifter skall för tillsynsarbetet avsätta 
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resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med 


tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet”. 


 


Kommunen ska varje år göra en utredning om tillsynsbehovet inom sina 


ansvarsområden och föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande 


tillsyn. Baserat på dessa ska kommunen varje verksamhetsår upprätta 


en samlad tillsynsplan för hur tillsynsarbetet ska bedrivas, samt regelbundet följa upp 


och utvärdera tillsynsverksamheten. 


 


Liknande förordningar finns även inom Livsmedelslagen m.fl. lagar. Den nya 


livsmedelslagstiftning, som bland annat mot bakgrund av EU-gemensam 


lagstiftning infördes år 2006, innebar delvis ett paradigmskifte med ökat fokus på tillsyn 


och egenkontroll. 


 


Ansvarsfördelningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet förändras successivt. 


Under senare år har ansvaret för djurskyddstillsynen flyttat från kommunerna till 


länsstyrelsen. Samtidigt tillkommer nya uppgifter. Ett färskt exempel är att 


kommunerna enligt lagen (2009:730) om receptfria läkemedel har fått ansvar för att 


kontrollera efterlevnaden av lagen och rapportera eventuella brister till 


Läkemedelsverket samt överföringen av den huvudsakliga strandskyddstillsynen till 


kommunerna från Länsstyrelsen. 


 


En jämförelse av politiska samverkansformer  


Samverkan mellan kommuner kan ske på flera sätt, t.ex. genom avtal, 


kommunalförbund, gemensam nämnd och kommunala företag. När det gäller 


sammanslagningar av myndighetsförvaltningar krävs det av praktiska skäl vanligtvis att 


även en gemensam politisk organisation bildas, nedan beskrivs de två offentligrättsliga 


formerna att organisera detta; gemensam nämnd och kommunalförbund. 
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Informationen är hämtad från Kommunala kompetensutredningen (SOU 2007:72), 


Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt från Dalslandskommunernas 


samverkansutredning och utredningen om politiska associationsformer för 


räddningstjänsten i Munkedal-Lysekil-Sotenäs.  


 


Allmänt 


Kommunalförbund och gemensam nämnd är samverkansformer som kan användas för 


praktiskt taget vilken kommunal verksamhet som helst. Formerna regleras i 


kommunallagen. Antalet kommunalförbund fyrdubblades under perioden 1980 till 2007, 


idag finns 17 kommunalförbund och 27 gemensamma nämnder som hanterar 


motsvarande miljönämndens verksamhet.  


 


Det politiska handlingsutrymmet varierar inom olika verksamhetsområden som en 


kommun kan samverka om. Inom områden som huvudsakligen innebär lagstyrd 


myndighetsutövning är utrymmet litet. Handlingsutrymmets storlek kan påverka hur 


stor representation som krävs från medlemskommunerna i nämnd/förbund. Vid ett litet 


handlingsutrymme är inte antalet ledamöter från varje kommun lika betydelsefullt sett 


från uppdraget, eftersom myndighetsutövning skall ske likartat och rättsäkert oberoende 


av kommun, vilket är en av själva fördelarna vid ett utökat samarbete.  


 


Gemensam nämnd 


Samverkansformen är reglerad i kommunallagen. Genom en överenskommelse om 


representation får de samverkande kommunerna inflytande över nämndens verksamhet, 


vanligtvis har varje kommun 1-3 ledamöter som väljs av respektive 


kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet och arbetsformer skall regleras med 


reglemente som antas i kommunfullmäktige i samtliga samverkande kommuner. Regler 


för kontroll och insyn i den gemensamma nämnden finns i kommunallagen, t.ex. får 


fullmäktige i samverkande kommun begära upplysningar från nämnden och ha 


närvarorätt. Den gemensamma nämnden bildar inte någon ny juridisk person, utan ingår 
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i ”värdkommunens” organisation, däremot ses nämnden som en egen myndighet. 


Huvudmannaskap och formellt ansvar för frågorna som läggs i nämnden ligger kvar på 


respektive kommun.  


 


Ordförande och vice ordförande väljs av värdkommunen, men fritt ur de deltagande 


kommunerna. En kommun, oftast värdkommunen, är arbetsgivare för personalen och 


därmed ansvarig för kollektivavtal, försäkringar, pensioner osv. Den gemensamma 


nämndens budget ska upprättas av värdkommunen, i samråd med de övriga 


kommunerna. Kommunerna skall komma överens om fördelningsprinciper för budget 


som t.ex. kan bygga på invånarantal eller antal tillsynsobjekt.  


 


Det får inte förekomma avvikelser i antal uppdrag eller dess art mellan kommunerna vid 


gemensam nämnd. Om en kommun väljer att inte lägga exempelvis 


livsmedelskontrollen eller naturvård i den gemensamma nämnden får ingen annan 


kommun heller göra det.  


 


Revisionen av den gemensamma nämnden är en fråga för samtliga huvudmän, 


granskning sker av samtliga medlemmars fullmäktige. 


 


Kommunalförbund 


Samverkan i kommunalförbund styrs av kommunallagen. I ett kommunalförbund sker 


den politiska styrningen antingen i form av förbundsfullmäktige eller genom en 


förbundsdirektion, ledamöterna kommer från samtliga medverkande kommuner. 


Vanligtvis har varje medlemskommun 1-3 ledamöter. Styrning med direktion är den 


vanligaste modellen och upplevs som enklare av de berörda. Fullmäktige kan vara 


lämpligare för ett stort förbund med stor strategisk betydelse. Kommunalförbundet är 


neutralt i förhållande till medlemskommunerna.  


 


Kommunalförbundet skall ha en förbundsordning som innehåller tydliga bestämmelser 


om förbundet, hur val av ledamot/ledamöter sker och vilka ansvarsområden som 
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överförs till förbundet. För att reglera inflytande från medlemmarna kan särskilda regler 


införas i förbundsordningen om rätt för förbundsmedlem att väcka ärenden, att det ska 


krävas kvalificerad majoritet för vissa typer av ärenden samt bestämmelser om 


närvarorätt och yttranderätt. Förbundets budget ska regleras i förbundsordningen, olika 


fördelningsprinciper förekommer baserat på invånarantal, antal tillsynsobjekt mm.  


 


Kommunalförbundet blir en fristående juridisk person, vilket ställer krav på redovisning 


av ekonomi, personal och revision. Förbundet tar över huvudmannaskapet för de frågor 


som överlämnas till förbundet. Även rena utförandeuppgifter kan överlämnas till 


förbundet och då ligger ansvar för mål, prioriteringar osv. kvar på medlemskommunen. 


 


I ett kommunalförbund kan antal uppdrag och art skilja mellan kommunerna. 


Ekonomiskt kan detta lösas genom att fördelningsnyckeln för kommunbidraget 


påverkas, eller genom separat finansiering för en kommun som vill ha ett uppdrag i 


förbundet för bara sin egen kommun. Precis som för en kommun får inte tillsyn över 


och drift av verksamhet ligga gemensamt, om problemet skulle uppstå kan det lösas 


t.ex. genom separata nämnder i förbundet. 


 


Vid förbund med fullmäktige väljs revisorer av förbundsfullmäktige och revisorerna 


rapporterar till förbundsfullmäktige. Vid förbund med direktion väljs revisorerna av 


medlemmarnas fullmäktige och rapporteringen sker till respektive medlemsfullmäktige.  


 


Jämförelse av organisationsformerna 


Sveriges Kommuner och Landsting 


Sveriges kommuner och landsting (SKL) talar för att ett förbund kan ge bättre 


förutsättningar för långsiktighet och stabilitet än gemensam nämnd. Både vid gemensam 


nämnd och vid kommunalförbund ser SKL dock risk för att avståndet till andra 


förvaltningar kan upplevas öka. Denna farhåga måste tas på allvar och vid en eventuell 


organisationsförändring måste åtgärder planeras för att motverka detta. Risken bör t.ex. 


kunna minskas av en lokal placering.  







 
 


  


16 


 


En annan farhåga som finns vid gemensam nämnd och kommunalförbund är att det 


lokala inflytandet/demokratin minskar. För verksamhet med stort politiskt 


handlingsutrymme som exempelvis skola och omsorg kan samverkan innebära minskat 


lokalt inflytande. Problemet är däremot mindre vid samverkan om lagstyrd 


myndighetsutövning, eftersom det politiska handlingsutrymmet är litet. Om det 


minskade lokalpolitiska inflytandet innebär problem eller ej beror bland annat på vilka 


verksamheter som samverkan sker inom, och på hur medlemmarnas insyn och 


inflytande regleras i den gemensamma nämnden/förbundets styrdokument.  


 
Kommunala kompetensutredningen, SOU 2007:72 


Kompetensutredningen trycker, utöver det som nämns i övriga utredningar, på det 


demokratiska perspektivet och medborgarnas möjlighet till insyn, påverkan och 


ansvarsutkrävande. Enligt utredningen är det viktigt både för förtroendevalda och 


medborgare att få överblick över kommunens olika områden, vilket underlättas om 


samverkan är långsiktig och stabil. Strukturerad, strategisk och långsiktig samverkan 


med demokratisk förankring är enligt kompetensutredningen att föredra framför mer 


lösa former.  


 


Utredning ”Räddningstjänst Mitt” 


Munkedals kommun och Lysekils kommun bildade vid årsskiftet 2009/2010 ett 


kommunalförbund för räddningstjänst, Räddningstjänst Mitt. I den utredning som 


föregick bildandet av förbundet jämfördes för- och nackdelar mellan gemensam nämnd 


och kommunalförbund, och valet föll på kommunalförbund. Enligt utredningen ansågs 


gemensam nämnd innebära ett visst merarbete för deltagande kommuner genom att 


beslut och överenskommelser behöver beredas och hanteras i samtliga deltagande 


kommunfullmäktige, samt att strategiska beslut, visioner med mera behöver hanteras i 


separata nämnder och kommunledningar.  


De fördelar för förbund som utredningen pekade på var att frågor hanteras i mer fast 


form än under gemensam nämnd. Vidare ansågs fördelar med förbundet vara enhetlig 
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styrning och planering, enhetlig myndighetsutövning, enkel och enhetlig 


kommunikation med medborgare samt bra förutsättningar för rekrytering av 


medarbetare. I utredningen pekades kommunalförbundet ut som en möjlig plattform för 


framtida ytterligare samverkan.  


 
Miljöförvaltningarna i Dalsland ”-Optimal samverkan i Dalsland på miljö- 


och byggområdet” 


I Dalslands utredning förordades modellen med kommunalförbund med en miljönämnd 


under förbundets direktion. Dalslands kommunalförbund fanns redan, vilket kan ha 


påverkat valet av politisk organisation. Slutsatser i utredningen var t.ex. att 


kommunalförbundet var neutralt mot medlemskommunerna och att det lokalpolitiska 


inflytandet inom området kunde tillgodoses genom att ledamöter till nämnden utses av 


medlemskommunerna. Lokal placering av personalen förordades för att undvika ökat 


avstånd till andra förvaltningar.  


 


Sammanfattning av skillnader mellan nämnd och förbund 


Kommunalförbund Gemensam nämnd 
Större möjligheter till långsiktighet och 
stabilitet 


Mindre möjligheter till långsiktighet och 
stabilitet 


Är en egen organisation och ansvarar 
självt för personal, it-stöd etc. 
Tjänster/funktioner kan vara lämpliga att 
köpa av medlemskommunerna. 


Vid en gemensam nämnd kan 
värdkommunens befintliga organisation 
användas. 
 


Är neutralt gentemot 
medlemskommunerna. 


En kommun är värdkommun men alla 
medlemmar har inflytande. 


Ansvar/huvudmannaskap flyttas till 
förbundet.  


Ansvar/huvudmannaskap ligger kvar på 
respektive medlemskommun. 


Kommunerna kan var och en välja vilka 
frågor som skall lyftas in. 


Kommunerna måste gå in med samma 
frågor.  


Mindre behov av administration i 
medlemskommunerna eftersom 
kommunalförbundet fattar egna beslut. 


Större behov av administration i 
medlemskommunerna eftersom 
beslut/frågor även fortsatt måste hanteras 
inom respektive kommun 
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Alternativ för samverkan  


Följande alternativ för samverkan mellan Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Strömstads, 


Tanums kommuner har diskuterats utifrån det utredningsuppdrag som styrgruppen 


formulerat: 


 Nollalternativ  


 Utökad samverkan 


 Gemensam organisation 


     


Nollalternativ  


Dagens sätt att arbeta och samverka fortsätter, det vill säga personal lånas ut med hjälp 


av Fyrbodalsavtalet om situationen så kräver, tematiska grupper träffas och utbyter 


erfarenheter och samarbetar kring större frågor. 


 


Eventuella samordningsvinster går förlorade om arbetet fortsätter på dagens sätt. De 


specialkompetenser och resurser som finns nyttjas inte på bästa sätt vilket innebär att 


det blir allt svårare att upprätthålla kompetens i respektive kommun och sårbarheten 


ökar. Samtidigt ”slipper” kommunerna lägga tid på att organisera samordnad tillsyn och 


annat. 


 


Kommunerna kommer, även fortsättningsvis, att ha problem med underbemanning och 


att klara en godtagbar tillsynsnivå enligt den aktuella lagstiftningen och dess 


följdförfattningar. Detta kan i sin tur leda till ökad ohälsa på grund av otillfredsställelsen 


i att lagens minimikrav inte uppfylls och att aldrig räcka till. 


 


Utökad samverkan 


Samverkan utvecklas bland annat med gemensamma tillsynsprojekt, delade tjänster med 


specialkompetens, utformande av tydliga arbetsgrupper för att underlätta arbetet med 


exempelvis policydokument, riktlinjer och rutiner. Det innebär eventuellt en viss 
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organisatorisk förändring då det skulle kunna vara av godo att en ansvarig för detta 


samverkansarbete utses. 


 


En klar fördel med gemensamma tillsynsprojekt är en ökad samsyn vad gäller tillsyn 


och ger samtidigt verksamhetsutövare en tydlig och enhetlig information oavsett vilken 


kommun de väljer att verka i. Vid delad/lånad tjänst görs jobbet av en eller två personer 


i hela norra Bohuslän vilket ger både likartad tillsyn samt bättre nyttjande av personella 


resurser i och med att varje kommun inte behöver fokusera på samma område för att 


vara uppdaterad. Möjligheten att täcka upp för varandra om behov uppstår (sjukdom 


eller annan ledighet) ökar om arbetssättet är utvecklat. 


 


Detta sätt att samverka kräver en, till vissa delar, gemensam planering vilket kanske inte 


är helt lätt då andra omgivningsfaktorer styr exempelvis andra delar av kommunen, 


önskemål och politiska beslut. Det är svårt att få till gemensamma riktlinjer då varje 


kommun vill vara suverän och mycket arbete får läggas ner för att lyckas, förutsatt att 


det inte finns någon sammanhållande organisation/ledning.  


 


Vissa vinster kan göras och effektiviteten för tillsyn kan öka, förutsatt att den praktiska 


delen är löst. Men det är osäkert då det även ”kostar” att komma överens och förutsätter 


att alla måste vara beredda på att bidra. Man utvecklar dock kontakten mellan 


kommunerna och bör kunna tjäna på att dela med sig av kompetens och erfarenheter. 


Var och en personal som får användning av sin kompetens och sitt kunnande, och får 


använda detta i flera kommuner, kommer att uppleva en ökad tillfredsställelse då 


kunskaperna kommer till bättre nytta och samtidigt kan utvecklas. 


 


Gemensam organisation  


Om man på allvar ska få till en effektivare verksamhet och väl kunna nyttja de resurser 


som finns i dagsläget samt få reella samordningsvinster krävs en gemensam 


organisation med en politisk styrning, en förvaltning och en chef.  
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Den geografiska lokaliseringen är en viktig fråga vid en gemensam organisation. Om 


närheten till övriga delar av kommunala verksamheter och till allmänheten skall 


bibehållas bör man ha kvar någon form av lokal placering. Alternativet med ett centralt 


placerat gemensamt kontor är en möjlighet som ger flera fördelar men innebär längre 


avstånd till tillsynsobjekt m.m. och förlorad direktkontakt med andra kommunala 


verksamheter som t.ex. plan, bygg och räddningstjänst. En ny organisation bildas med 


utgångspunkt från antingen alternativ a) alla fem kommunerna eller alternativ b) där två 


nya organisationer bildas med tre kommuner (Lysekil, Munkedal och Sotenäs) + två 


kommuner (Strömstad och Tanum). 


 


Med en gemensam organisation, i vilken samtliga fem kommuner ingår, blir fördelarna 


många. Bland annat kommer sårbarheten att minska kraftigt då det finns personal inom 


samtliga kompetensområden som kan täcka upp vid semester, sjukdom, barnledighet 


och liknande. Det kommer sannolikt att bli lättare att rekrytera ny personal på grund av 


att det finns arbetskamrater att utbyta erfarenheter med samtidigt som det även finns 


större utrymme för kompetensutveckling och fördjupning. 


 


Samordningsvinsterna vad gäller chefskap är också stora då det idag finns fem 


förvaltningschefer och tre miljöchefer, naturligtvis beror detta på hur organisationen ska 


se ut. Den administrativa delen ger även den en stor fördel vid en gemensam 


organisation. Genom att ha en central administration kan man dels få en ökad 


effektivitet i handläggningen då även denna del görs av specialister och dels kan man ha 


en väl utbyggd service för allmänheten om detta samordnas. En gemensam organisation 


möjliggör utveckling av specialistkompetenser vilket kommer att innebära att befintlig 


kompetens nyttjas bättre och verksamheten blir effektivare då inte varje kommun 


behöver ha en inspektör för alla tillsynsområden. Tillgången till fler kollegor är också 


betydande då utbytet mellan personalen berikar samtliga. 


 


Det stora geografiska område, som de fem kommunerna utgör, kommer att innebära fler 


och längre resor för handläggarna. Vid lokala placeringar kommer resorna mellan 
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kommunerna att öka på grund av de möten, kollegor emellan, som blir nödvändiga för 


att kunna uppnå de fördelar som nämnts ovan. Vid central placering kommer det att 


finnas en stor risk för att kontakten mellan kommunernas övriga avdelningar och den 


gemensamma miljö- och hälsoskyddsorganisationen kommer att minska och upplevas 


som mindre bra liksom kontakten med kommuninnevånarna, vilket skall beaktas från 


början för att kunna minimeras. 


 


På grund av den underbemanning som samtliga fem kommuner har på 


miljöavdelningarna idag och mot bakgrund av exempelvis Dalslands miljöförbund kan 


man säkert säga att en gemensam organisation inte kommer att innebära ekonomiska 


besparingar. Genom att gemensamt kunna använda dagens resurser ökar effektiviteten, 


måluppfyllelsen ökar och tillsynen blir utförd till större del och med bättre kvalitet 


samtidigt som man förhindrar framtida kostnadsökningar i respektive kommun. 


 


Lokalisering och organisation 


Ingen av lokaliseringsalternativen ger enbart vinster. Däremot är det viktigt att jämföra 


de för- och nackdelar de lika alternativen ger samt att man bör titta på nya 


okonventionella lösningar och flexiblare arbetssätt. 


 


Geografiskt avstånd 


Alla alternativ innebär att personalen måste lägga ner mer tid på transporter. Den tid 


som går åt till transporter är störst vid de två ytterligheterna, ett gemensamt kontor eller 


fem kontor.  


 


Vid gemensamt kontor ökar det geografiska avståndet till tillsynsobjekten vilket innebär 


att mer tid går åt för att ta sig till objekten. Det geografiska avståndet till övriga delar av 


kommunerna ökar också. Ju färre kontor verksamheten är uppdelad på desto större 


avstånd geografiskt till tillsynsobjekt, verksamhetsutövare, allmänhet och kommunhus. 
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Vid organisation uppdelad på flera kontor ökar de geografiska avstånden mellan 


verksamhetens enheter, vilket innebär att mer tid går åt till att bilda samsyn och 


upprätthålla samverkan mellan enheterna såsom täta möten. Ju fler kontor verksamheten 


är uppdelad på desto mer kostar samverkan i tid, kraft och resor för exempelvis interna 


möten. 


 


Verksamheten 


Alla avsteg från gemensam organisation och gemensamt kontor medför minskade 


möjligheter att effektivisera och utveckla verksamheten. De negativa effekterna ökar i 


samma utsträckning som organisationen blir otydlig och spretig med flera nämnder, 


kontor mm. Vid en viss gräns går det åt mer tid för att upprätthålla samverkan än vad 


organisationen kan få ut i form av ökad effektivitet och utveckling av verksamheten. 


 


Ekonomi 


Under våren 2010 har en enkätundersökning med uppföljande möten genomförts för 


miljökontoren i norra Bohuslän. Enkäten har utgått från siffror i 2010 års budget, för att 


möjliggöra koppling till verksamhetsplaneringen för 2010, som gjorts utifrån en 


gemensam mall. 


 


Förhoppningen var att se om det på ett enkelt sätt skulle gå att få en bild av hur stora 


resurser som läggs på miljöavdelningarnas verksamhet i de olika kommunerna och att 


kunna relatera detta till behovet av tillsyn.  


 


Det är svårt att få en bild av hur mycket resurser i form av skattemedel som avsätts till 


miljökontorens verksamhet eftersom kostnader i varierande utsträckning återfinns på 


annat håll i den kommunala budgeten. Om man önskar gå vidare med en gemensam 


organisation är det en förutsättning att detta utreds närmare för att på ett rättvist sätt 


kunna avgöra hur mycket pengar från respektive kommun som bör följa med till en ny 


organisation. Utgångspunkten bör vara att skapa en väl fungerande organisation med en 


realistisk ekonomi från start.  
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Det bör vara relevant att titta på exempelvis skattemedel per kommuninvånare och 


skattemedel i förhållande till behovet av tillsyn för att få en bild av hur stora resurser 


respektive kommun idag lägger på miljökontorens verksamhet. Det är också viktigt att 


man särskiljer tillsyn/kontroll och råd/service i samband med detta, från till exempel 


miljöstrategisk verksamhet. För att titta på skattemedel i förhållande till behovet av 


tillsyn behövs dock en större samsyn än idag i miljökontorens behovsutredningar. Detta 


arbete är inlett och kommer att fortsätta under 2010 med målet att den gemensamma 


mallen skall bli ännu bättre och kunna utgöra grunden för jämförelser. En fördjupad 


ekonomiutredning kräver också mer resurser än vad som i dagsläget kan avsättas och 


genomförs därför inte inom ramen för pågående utredning.  


 


Det är viktigt att ett eventuellt beslut om gemensam organisation inte baseras på att en 


ny organisation ska skapas utifrån de skattemedel som syns i befintliga miljökontors 


egna budgetar, eftersom stora poster som chefslöner, administration, bilar, datorer mm. i 


många fall inte tas upp här. Att starta en ny organisation med en lägre insats av 


skattemedel jämfört med dagens situation skulle innebära en start med färre anställda 


och mindre verksamhet än idag. Detta bör inte vara aktuellt med tanke på att 


verksamheterna är kraftigt underdimensionerade i förhållande till behovet av tillsyn. 


Hänsyn måste också tas till de faktiska kostnaderna i samband med en 


organisationsförändring.  
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IT-stöd 


Inventering av IT-system 


 


 Munkedal  Lysekil Sotenäs Tanum  Strömstad 


Miljöavdelningens 
ärendesystem/ 
handläggarstöd  


MiljöReda  
(2015-12-31) 
(Ecos uppsagt) 


MiljöReda 
(löpande 1 år) 


Ecos 
(2010-09-30, 
därefter 1 år) 


MiljöReda 
(löpande 1 år, 6 mån 
uppsägning) 


Saknas 


Kommunens 
övergripande 
ärendesystem 


Diabas 
(2011-03-30) 


Diabas 
(löpande) 


Diabas  
(6 mån uppsägning)


Alp-IM  
(löpande) 


W3D3 
(3 mån uppsägning, 
special första 3 år till 
2012) 


Koppling mellan 
handläggarstöd och 
kommun-
övergripande system 


Kommunalt krav 
på att koppling 
införs  


Finns ej  Finns ej  Koppling finns - 


Kartsystem Geosecma (2010-
12-31) 


Geosecma  
(2012-12-31) 


Arcadastre och 
Geoassistans (2010
-09-30, därefter 1 
år) 
Infovisaren som 
tittskåp 


Geosecma (2010-
12-31, löpande 1 år) 


Geosecma 
( 2011-12-31, därefter 
2 år i taget) 


Ekonomisystem Marakanda 
(3 mån uppsägn) 


Raindance 
(löpande) 


Summarum 
(ekonomi)  
eBuilder (ehandel) 


Å-data 
(löpande) 


Raindance/Cognos 
(6 mån uppsägn) 


Planerade 
förändringar 


Införande av 
Miljö- och 
ByggReda 2010, 
samt införande av 
koppling från Reda 
till Diabas och 
Geosecma. 


  Alp-IM skall bytas 
ut till annat system 
kompatibelt med 
MiljöReda, 
planering startar 
2010 


 


 
Övrigt;  
- Avtalslängder/uppsägningstider inom parentes 
- Mellan Munkedals och Lysekils kommuner finns en ”avsiktsförklaring” om samverkan inom It 
- Munkedal, Tanum och Strömstads kommuner har en gemensam GIS-samordnare 
- Samtliga kommuner har köpt in system för webbaserade blanketter, WBS, men alla tillämpar det inte. 
- Det finns ett centralt uppdrag att hela kommunen, inkl, miljö, ska ha ett och samma system i Sotenäs.   
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Handläggarstöd 


De två dominerande systemen på marknaden är Ecos och MiljöReda. Sotenäs har Ecos, 


Lysekil, Munkedal och Tanum har MiljöReda medan Strömstad saknar handläggarstöd. 


Sotenäs, som har ECOS idag, visar intresse för att byta system till MiljöReda.  


 


Samordningsvinster vid en utökad samverkan kan uppnås om flera kommuner använder 


samma handläggarstöd. Utbildningar kan samordnas och kostnaderna därmed minskas. 


Andra samordningsvinster är att gemensamma mallar och blanketter kan läggas in i 


systemet samt att det blir lättare att byta tjänster med varandra. 
 


Andra IT stöd och administrativa system 


I kommunerna finns olika övriga IT system som används av miljöavdelningarna. Det 


gäller exempelvis kartsystem, kommunövergripande ärendesystem och ekonomisystem. 


Vilka system som är kopplade till varandra och hur rutinerna ser ut för diarieföring, 


fakturering, nämndsadministration med flera skiljer sig åt mellan kommunerna. Det 


skiljer även mellan kommunerna i vilken grad personalen på respektive miljöavdelning 


själva utför administrativt arbete, och i vilken grad det utförs av administrativ personal.  


 


Det kartsystem som dominerar i kommunerna är Geosecma. Kommunerna Munkedal, 


Tanum och Strömstad har även en gemensamt anställd GIS-samordnare. Funktionen 


med koppling till Geosecma finns i MiljöReda.  


 


Samtliga kommuner i Norra Bohuslän har köpt in ett system för hantering av digitala 


blanketter, WBS, men alla tillämpar det inte. Systemet innebär att medborgare kan gå in 


på internet och fylla i blanketter som skickas in till kommunen digitalt. Frågan om eller 


hur uppgifterna från ett digitalt inkommet ärende kan gå in i ett handläggarsystem är 


ännu oklar. Någon samordning mellan de olika kommunernas införande av systemet 


finns inte.   
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Behov och resurser 


En genomgång av verksamhetsplaner och personalresurser för de fem kommunerna i 


norra Bohuslän har gjorts. Då det skiljer en del i hur man har redovisat tillgängliga 


resurser och tillsynsobjekt mm kan man inte rakt av jämföra kommunerna utifrån detta 


men det ger en fingervisning om hur behov och resurser ser ut i dagsläget samt vad som 


krävs för att behovet skall kunna tillgodogöras. 


 


Jämförelse år 2010 


Tillgängliga resurser i antal tjänster på respektive miljöenhet är i dagsläget ca 32 och ser 


man på motsvarande behov kommer vi upp i 43 tjänster. Differensen ligger på 11 


tjänster. Detta innebär att om det behov som finns i de fem nordbohuslänska 


kommunerna, och som nämnts ovan till mycket stor del är lagstyrd, skall ha en chans att 


uppfyllas krävs rekrytering i samtliga kommuner. Genom samverkan skulle detta behov 


med stor sannolikhet minska något då kompetenserna hade nyttjats på ett mer optimalt 


sätt. 


 


Kompetenskartläggning 


I mindre kommuner med små resurser innebär omfattningen att en inspektör/chef måste 


arbeta med, och vara kunnig inom, flera områden för att kommunens ansvar enligt 


gällande lagstiftning ska bli någorlunda uppfyllt. Att arbeta inom många områden 


innebär oftast att alla medarbetare kan ”lite om mycket” eftersom det inte finns tid att nå 


större kunskap inom alla områden. Därtill kommer att en persons intresse medför att 


man har lite större kompetens inom det område/områden man är intresserad av. Eller 


omvänt, att kompetens inom ett område kan medföra större intresse för arbetsuppgiften 


eftersom uppgiften är lättare att utföra då möjligheten för kompetensutveckling inom 


området ökar. Mot bakgrund av det har, förutom frågor om kompetens, även frågor om 


medarbetarnas intresseområden och önskade arbetsuppgifter ställts. 
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Kartläggning av kompetens och intresse har gjorts genom att skicka en enkät till alla 


medarbetare på miljöavdelningarna/miljökontoren i de fem bohuslänska kommunerna.  


 


Som förväntat fördelar sig nuvarande arbetsuppgifter ganska jämt inom alla 


arbetsområden enligt miljöbalken och livsmedelslagen med nuvarande organisation. 


Inom varje kommun finns ”mångsysslare” d.v.s. medarbetare som arbetar inom flera 


arbetsområden. I vissa fall anges arbetsuppgifter inom alla områden; naturvård, 


livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd och administration.  


 


De flesta är, enligt enkäten, mest intresserade av något eller några av de arbetsområden 


de har för tillfället. Några medarbetare arbetar inom ett område som de inte angett att de 


vill arbeta mer med, eller är mest intresserade av. Här kan finnas kompetens som skulle 


kunna utnyttjas bättre inom andra tillsynsområden eller uppgifter om möjligheten fanns. 


 


På frågan om vilken/vilka arbetsområden man vill arbeta med, eller arbeta mer med, 


anger majoriteten ett eller två arbetsområden. Ingen medarbetare har angett fler än tre 


arbetsområden.  Detta visar på att samordningsvinster kan göras genom att befintlig 


personal får färre arbetsområden. 


 


Sammanställningen över svaren på frågan om vilket område/uppgift de anställda skulle 


vilja arbeta mer med visar på att det finns ett större intresse inom framförallt naturvård 


och strategiska frågor än vad som utförs idag. Värt att notera är att alla områden skulle 


få någorlunda täckning vid samverkan, även om en medarbetares intresse skulle få styra 


arbetsuppgift.   


  


Administration 


Då den administrativa delen av verksamheterna granskades upptäcktes skillnader som 


var större och mer komplicerade än befarat. Administrativa arbetsuppgifter utförs på 


flera platser inom kommunkontorens väggar. Vissa administrativa uppgifter ansvarar 


kommunens övergipande centrala administration för, vissa uppgifter utförs centralt på 
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miljöförvaltningen, andra uppgifter utförs av miljöavdelningens administratör medan 


någon miljöavdelnings inspektörer utför i stort sett alla administrativa uppgifter själva. 


 


Administrationen utgör en så pass viktig del i en eventuell utökad samverkan att en 


likriktning av den är en förutsättning för det fortsatta arbetet. 


 


Erfarenhetsinhämtning 


Enkät till andra kommuner 


En enkät med 13 frågor skickades ut till fem kommuner som ingår i olika former av 


samverkan. Dessa är:  


 


• Söderåsens miljöförbund där Svalöv, Örkelljunga, Bjuv, Klippan och Perstorp 


ingår. 


 


• Miljöförvaltningen i Östra Skaraborg (MÖS) där Falköping, Skövde och Tibro 


ingår i en gemensam nämnd för tillsyn/kontroll och prövning inom miljö- och 


hälsoskydd. Hjo ingår i den gemensamma förvaltningen men har fortfarande en 


egen nämnd. Januari 2011 kommer dessa fyra ingå i ett kommunalförbund. 


 


• Miljö- och byggnämnden för Gullspångs kommun vilken är gemensam för 


Mariestad, Töreboda och Gullspång. 


 


• Dalslandskommunernas kommunalförbund där Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda 


och Mellerud ingår. 


 


• Gemensam miljöförvaltning för Lidköping, Grästorp och Götene vilken har 


separata nämnder.  
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Sammanfattning av svar från enkäten 


 I många fall har sammanslagningarna varit en naturlig del i förvaltningarnas i 


utveckling då de flesta av kommunerna har varit små och haft svårt att hålla en 


spetskompetens samt haft det svårt vid rekrytering. I flera av fallen finns det en naturlig 


”värdkommun” med en större huvudort som geografiskt sett ligger bra till i området. 


 


De flesta har ett huvudkontor där medarbetarna utgår ifrån. I Dalsland är man 


representerade på lokalkontor i samtliga kommuner.  


 


Sammanslagningarna tog olika lång tid. De flesta hade en lång tradition av samverkan 


sedan tidigare. Det tog allt från sex månader till nio år. Att frekvensen ser så olika ut 


beror till viss del på hur de svarande har uppfattat frågan men även på hur 


sammanslagningarna ser ut. Dalsland, som tog nio år på sig, började redan 1998 med en 


samverkansutredning, 2003-2005 gjordes en ny samverkansutredning och därifrån togs 


beslut om att ingå i ett kommunalförbund. 


 


Tre av de tillfrågade kommunerna svarar nej på frågan om de har haft extern hjälp med 


utredningen. Söderåsens miljöförbund har haft extern hjälp då en konsult började arbeta 


med praktiska detaljer för sammanslagningen under sommaren då det stod klart att man 


inte kunde få en miljöchef på plats innan 1 september 2009. Dalslands miljöförbund 


hade extern hjälp med framför allt teambuilding. 


 


Samtliga poängterar att man vid sammanslagningen skall tänka på att ha fungerande IT-


system, detta tar annars mycket tid och kraft. Det är även viktigt att allt praktiskt i så 


stor utsträckning som möjligt fungerar, exempelvis att lokaler är iordningsställda och att 


allt finns på plats.  Det är viktigt att även se över vilket varumärke man arbetar ifrån 


dvs. vilken kommun man representerar med sin logotyp, skrivelsemallar, kuvert, 


visitkort m.m. Sammanslagningen tar även mycket tid i praktiken och tjänstemännen 


måste vara delaktiga. Samarbetet efter själva hopslagningen tar även den mycket tid i 







 
 


  


30 


anspråk då det är mycket som skall fungera som rutiner och mallar m.m. enligt 


Söderåsens miljöförbund. Viktigt att även se över hur man löser lokala föreskrifter.  


 


Hos samtliga av de tillfrågade tillsattes tjänsterna genom att alla som ville fick följa med 


in i organisationen med bibehållen befattning. Justering i arbetsområdena gjordes 


utifrån medarbetarnas önskemål i sammanslagningen för MÖS. Få gjorde en 


lönerevision vid sammanslagningen men de anser i efterhand att de borde ha gjort det. 


Det har varit svårare att korrigera löneskillnader senare och det finns en del problem i 


hur man hanterar löneskillnader och före detta miljöchefers löner.  


 


Strategiskt arbete ingår hos Dalslands miljöförbund och Gullspångs kommun, hos 


Söderåsens miljöförbund ingår det inte men medlemskommunerna kan köpa till det. 


Fyra av fem kommuner har tecknat avtal med dem där de förbinder sig att köpa ett visst 


antal timmar/år. 


 


Samverkan mellan andra förvaltningar fungerar lite olika hos de tillfrågade men 


generellt så upplevs det att man har kommit lite längre bort från dem. Det är då viktigt 


att arbeta för att det inte skall bli en ”vi och dem känsla”. Rutiner för regelbundna 


träffar kan vara ett bra sätt. 


 


Tillgängligheten för allmänheten upplevs generellt sett inte ha blivit sämre då man i 


regel träffar sina kunder på fältet. Det är få medborgare/kunder som bara kommer in på 


kontoret, de flesta ringer och bokar in möten med handläggarna. Ett par kontor har 


inrättat servicetelefoner som alltid är bemannade och några har lokalkontor ute i 


kommunerna. Kommunerna har sett olika ut vad gäller tillsynsintervall och liknande. 


De flesta svarar att man främst arbetar efter tillsynsbehov och inte efter att varje 


medlemskommun skall få lika många besök.  


 


Ett stort plus för sammanslagningen verkar vara att handläggarna mer och mer kan delas 


in i olika arbetslag efter kompetens och utveckla den. I de små kommunerna innan 
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sammanslagningen var varje handläggare tvungen att ha en bred kompetens vilken ofta 


blev grund då arbetsuppgifterna spänner inom ett vitt område. Med fler handläggare 


finns det större möjlighet till att kunna utveckla kompetensen inom ett område. 


 


Strategiska frågor 


När det gäller strategiskt arbete och var i organisationen det ligger finns det många olika 


lösningar på detta. Olikheterna är även stora kommunerna emellan i dagsläget då några 


har en funktion för dessa frågor och någon helt saknar den samma. 


 


Dalslands kommunalförbund 


I Dalsland ligger de miljöstrategiska frågorna på miljöförbundet. Svaret på frågan om 


hur de olika kommunerna har resonerat kring det strategiska miljöarbetet löd så här från 


Hans-Peter Dahlgren, miljöchef för Dalslands miljöförbund:  


”Jag ser på fördelarna med det strategiska arbetet på ungefär samma sätt som med 


tillsynen. Fler strateger kan fördela arbetet på ett effektivare sätt genom att ha olika 


kompetens och intresse. Ofta kan en strateg bevaka en händelse som berör flera 


kommuner. Med en splittrad organisation vill alla ha med ”sin” representant. 


Exempelvis bevakar en av mina strateger allt som berör Gullmarns vattenvårdsförbund 


åt två kommuner. En strateg bevakar Vattenfalls nya kraftledning genom två 


kommuner. En strateg bevakar nyheter kring övergödning för alla fyra kommunerna 


osv.… Vid sjukdom är det lättare att gå in för varandra och ta över akuta ärenden som 


t.ex. planremisser. Slutligen … Det är ROLIGARE att jobba i ett lag tillsammans än 


som ensam strateg…”  


 


Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) 


Ett helt annat svar kom från Skövde där deras chef Sonja Lejmark skrev: ”Jag har under 


åren jobbat med organisationer som ansvarar för det miljöstrategiska arbetet gemensamt 


med tillsynen. Det kan vara bra. Nu har vi dock en mycket tydligare organisation som 


endast ansvarar för myndighetsutövningen. Kommunstyrelserna i de olika 
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medlemskommunerna har idag mycket olika intresse för de miljöstrategiska frågorna. 


Det är därför svårt att inom vårt område i vart fall lägga det under MÖS som arbetar lika 


över hela fältet.” 


 


Söderåsens miljöförbund 


Söderåsens miljöförbund har avtal med fyra av de fem kommunerna som ingår i 


förbundet. Kommunerna förbinder sig att köpa ett visst antal timmar per år, debiteras 


kvartalsvis i förskott. Däremot ingår att förbundet skall vara stöd till 


medlemskommunerna och de deltar i plangrupper, krishantering etc. samt ställer upp 


som tyckare i olika sammanhang. Skall förbundet vara drivande så går det som uppdrag 


inom avtalen.  


 


Gullspångs miljönämnd 


Miljönämnden tillhandahåller 1,25 tjänst för kommunövergripande strategiskt arbete. 


Tid utöver det ska avtalas och finansieras. De har även en agenda 21-samordnare på 75 


%. Problemen finns främst på utvecklingssidan, där planeringsansvaret ligger på 


respektive kommun och då med relativt små resurser. I praktiken medverkar 


miljönämnden med mycket tid i planeringen. 


 


Norra Bohuslän 


Inom Norra Bohuslän har kommuncheferna fått i uppdrag att utifrån resultaten i 


kustzonsprojektet utarbeta en handlingsplan för hur kommunerna kan komma vidare. I 


kustzonsprojektet fanns en arbetsgrupp ”Hållbar utveckling” med uppdrag att förklara 


vad hållbar utveckling är för Norra Bohuslän. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att 


undersöka möjligheterna att koppla de nationella miljömålen till ”Värdegrund och 


strukturplan norra Bohuslän” samt presentera förutsättningar för ett gemensamt 


åtgärdsprogram. 
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Det finns ett intresse att samordna vissa strategiska miljöfrågor inom våra kommuner, 


frågan är hur kommunerna vill att det skall se ut i framtiden och var de strategiska 


miljöfrågorna bör ligga. 


 
Jämförelser av för och nackdelar vad gäller strategiska frågor 


Fördelar med att låta de strategiska frågorna ingå i en gemensam organisation kan vara 


att kompetensen är samlad på en och samma plats och miljöfrågorna begränsas inte av 


den egna kommungränsen utan utgörs av ett större område där fler kommuner kan ingå. 


Det finns fler personer som kan arbeta med frågorna och som även kan täcka upp för 


varandra vid bortavaro. Kommunerna får en större samsyn på gemensamma strategiska 


frågor vilket hade varit en styrka. 


 


Det kan vara svårare att förankra miljöfrågorna inom övriga delar av 


kommunen/kommunerna där de kanske främst skall genomsyra verksamheten, detta kan 


vara en nackdel men skulle kunna lösas genom att ha miljöansvariga på var och en av 


kommunerna eller till och med på varje förvaltning. Olika kommuner kan ha olika syn 


på vilka frågor inom strategiskt miljöarbete man bör arbeta med vilket skulle kunna bli 


en svårighet att hantera, men kan naturligtvis ses som en utmaning och en viktig uppgift 


att lösa gemensamt. 


 


Den politiska delaktigheten gör det lättare att förankra de strategiska miljöfrågorna 


inom kommunens alla förvaltningar, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt 


strategiskt arbete. 


 


Analys 


Uppdraget från Styrgruppen för Tillväxtprocesser Norra Bohuslän innebar bland annat 


”Att en fördjupad utredning skall startas där det skall ingå en tjänsteman från varje 


kommun. Den fördjupade utredningen skall visa behov, resurser, ekonomi och troliga 


effekter av en utökad samverkan. Ett förslag på samverkan enligt alternativ B inom 


de fem nordbohuslänska kommunerna skall kunna presenteras med en väl 
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underbyggd motivering.” Alternativ B, som nämns i styrgruppens protokoll, innebär 


praktisk samverkan mellan Lysekil, Munkedal och Sotenäs som en gruppering samt 


Strömstad och Tanum som en gruppering men att den administrativa samverkan skall 


omfatta samtliga fem kommuner. Detta innebär att två olika organisationer bildas och 


att dessa båda samverkar kring de administrativa uppgifterna. 


 


Projektgruppen redovisade, på styrgruppsmötet 2009-10-05, projektplanen där följande 


avgränsningar gjordes: 


 


Utredningen skall ta hänsyn till följande samverkansalternativ: 


1) Nollalternativ (som utgångspunkt) 


2) Utökad samverkan 


3) Gemensam organisation 


a) En gemensam organisation med alla fem kommuner 


b) Två organisationer med två + tre kommuner 


 


Utredningen genomförs med avseende på allt förutom den fördjupade ekonomiska 


beräkningen, vilken bör göras av en extern konsult mot bakgrund av utredningen som 


tas fram. 


 


Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan nollalternativets sätt att samverka på idag 


och det som benämns som utökad samverkan. Kortfattat kan sägas att gränsen ofta går 


där åsikterna går isär, vilket innebär att man kan komma olika långt inom olika frågor. 


Detta ligger i sakens natur när man samverkar utan att ha en gemensam politisk och 


administrativ ledning. Kan inte konsensus uppnås i en fråga, och ingen har mer mandat 


än någon annan att fatta ett beslut – vilket är fallet idag - så väljer den aktuella 


arbetsgruppen att varje kommun löser frågan på sitt sätt, därmed är gränsen nådd.  
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Nollalternativ 


På grund av den höga arbetsbelastningen, som alla upplever, är det svårt att få tid att 


utveckla förvaltningens arbetssätt. Det är även svårt att bevaka och införa goda 


exempel, mallar, rutiner mm. från eget arbete eller från andra kommuner, vilket om det 


gjordes skulle kunna frigöra tid till annat arbete. Små kommuner har oftast svårt att 


upprätthålla den kompetens som krävs idag och det är svårare att både rekrytera och 


behålla erfarna inspektörer. 


 


Fördelarna med nollalternativet är att ingen samordning krävs med andra kommuner vid 


inköp av IT-system och liknande, varje kommun är fri att välja själv samt att man kan 


välja att samverka med de andra kommunerna kring interna rutiner och andra 


administrativa uppgifter.   


 


Nackdelarna är att utveckling och/eller effektivisering av exempelvis IT-stöd, 


administration och rutiner är svårt för respektive miljöavdelning att uppnå med 


befintliga resurser.  


 


Respektive miljöavdelning är sårbar för ökad administrativ belastning när det sparas in 


på stödfunktioner inom kommunen.  


 


Utökad samverkan  


I dagsläget samverkar redan kommunerna i Norra Bohuslän, vilket gör att samarbetet 


hela tiden utvecklas. Arbetet med gemensamma riktlinjer, rutiner, svar på externa 


remisser, tillsynsmetodik med mera pågår ständigt kommunerna emellan. Den mer 


praktiska delen av samverkan, som till exempel att låna inspektör, tycks vara svårare att 


genomföra på ett sätt som gynnar båda parter.  


 


Om kommunerna skall utöka sin samverkan, gentemot dagens arbetssätt, dvs. 


nollalternativet, måste flera förutsättningar för denna utökning arbetas igenom och 
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likriktas. Förutsättningarna, som i rapporten, har identifierats till bland annat IT-system, 


ekonomi och administration.  
 


Praktisk samverkan – låna inspektör 


Många är de praktiska ting som måste planeras noga innan personal kan lånas in och ut 


mellan kommunerna. Nedan följer att antal punkter som måste beaktas för att det ska 


fungera att jobba i en annan kommun: 


• Att det finns en kontorsplats med dator innehållande relevanta program och en 


telefon med tillhörande nummer. 


• Att någon planerar in tillsynsbesök i förväg så att inspektören inte tappar flera 


veckors tid till förberedelser alternativt att tid även avsätts för detta. 


• Att det finns en tydlig lista över vilka som ska ha besök samt en prioritering 


knutet till listan om det skulle visa sig att planeringen inte håller och något skall 


stå tillbaka. 


• Tydlighet i vad för arbetsuppgifter och insatser den inlånade skall utföra, vilken 


typ av tillsynsbesök man vill ha, detaljinspektion, systeminspektion, 


information, överblick, föreläggande mm. 


• Att någon på det mottagande kontoret måste avsätta lite tid för att "hjälpa" den 


kommande inspektören med praktiska frågor, men även för att bolla arbetet. 


Viktigt att den mottagande kommunen får det den vill ha, så att man inte hamnar 


snett och gör för lite, för mycket etc. 


• Eventuell delegation måste ordnas innan.  


• Det kommer att krävas efterarbete av "någon" om den inlånade inspektören 


exempelvis har utfärdat föreläggande eller annonserat ett uppföljande besök. 


Särskilt viktigt i de fall där inte kontinuerlig tillsyn har bedrivits, vilket ger 


många uppföljningar. Den tiden måste planeras in!  


• Andra saker som måste förberedas innan är exempelvis passerkort/nyckelkort.  


• IT-frågorna bör vara lösta innan den inlånade resursen anländer. Det gäller e-


post, inloggningsuppgifter, underskrift av chef för behörighet till 
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handläggningsprogram, kartor mm. Om bärbar dator ska användas ska den vara 


förberedd och innehålla alla de program som behövs.  


• Intensivt tillsynsarbete kräver att bil finns tillgänglig, vilket också bör ordnas 


innan resursen anländer.  


Det måste även vara tydligt vilka arbetsuppgifter i den egna kommunen som lyfts bort 


från den resurs som hjälper andra kommuner, vilket naturligtvis skall vara klart innan. 


Alla måste vara medvetna om att de övriga på avdelningen som lånar ut en resurs 


påverkas. Medarbetarna får mer att göra då vissa ärenden inte kan vänta en månad. Att 


vara den resurs som lånas ut kan bli belastande om inte detta underlättas av att det är ok 


att "stjälpa" över ärenden på sina kollegor. Om de egna arbetsuppgifterna ska ligga i en 


hög och vänta tills inspektören är tillbaka kan det bli så arbetsamt att utlåningen 


försvåras eller till och med omöjliggörs som följd av detta. 


Föreberedelser är en mycket viktig bit för att utökad praktisk samverkan skall 


fungera! 


Praktisk samverkan – exempel på andra arbetssätt 


Genom att planera och utföra gemensamma inspektioner kan man skapa större samsyn 


inom de fem kommunerna. Detta kan också ses som en fortbildning då det alltid är 


givande att lära av varandra. 


 


Genom att miljöcheferna samverkar kan rutiner, mallar, policys mm. samordnas och 


likriktas. Detta ger invånarna en större tydlighet kring vad som gäller i norra Bohuslän 


samtidigt som var och en kommun spar tid. 


 


Tematiska arbetsgrupper är ett annat sätt att utveckla samverkan ytterligare. Redan idag 


har vi arbetsgrupper som träffas, men detta kan med fördel utarbetas att omfatta fler 


delar och på så sätt utveckla så väl metoder som medarbetare internt. 
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Om samtliga kommuner gör tillsyn på samma slags verksamhet under samma period 


kan man senare diskutera både tillvägagångssätt och resultat på ett sätt som torde ge fler 


fördelar än nackdelar. Man byter erfarenheter och får samsyn samtidigt som tillsynen 


faktiskt blir utförd. 


 


Arbetet med att samordna flera kommuner bedöms som tidskrävande och svårt. Det 


bedöms även svårt att samordna inom en kommun gentemot andra berörda avdelningar, 


t.ex. administrativa avdelningar och ekonomiavdelningar. Det är oklart vem som har 


mandat att styra upp och besluta om IT-system eller rutiner som ska gälla för samtliga 


kommuner för att samverkan ska fungera. Upplägget är sårbart och bygger på ett 


kontinuerligt samförstånd mellan medverkande kommuner och ett kontinuerligt 


engagemang. 


 


Gemensam organisation 


En gemensam organisation med alla fem kommuner 


En gemensam organisation där alla fem kommunerna ingår är den enda riktigt effektiva 


lösningen på våra små kommuners problematik med att kunna behålla och utveckla den 


kompetens som ställs för att kunna bemöta framtida krav.  


 


Att ha en gemensam verksamhet med en planering har visat sig ge stora fördelar framför 


allt i små kommuner. Genom att ha en gemensam organisation har kvalitet och 


effektivitet ökat och verksamheter och invånare har bemötts på samma sätt. 


 


Personalens kompetens kan nyttjas mycket bättre i en gemensam organisation då 


renodling av arbetsuppgifter kan ske vilket skulle innebära att kvaliteten på 


arbetsuppgifterna ökar liksom trivseln på arbetsplatsen och i och med det hälsan hos var 


och en. 


 


Att ta vara på värdefulla erfarenheter från andra kommuner är mycket viktigt vid en så 


stor förändring som upprättande av en ny organisation. Detta kan förhindra onödiga 
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problem och bidra till att gå effektivt och klokt tillväga vid en eventuell 


organisationsförändring. 


 


Vid en gemensam organisation där alla fem kommuner ingår finns flera möjliga 


lokaliseringar, här diskuteras tre alternativ: 


A. Organisationen med ett gemensamt kontor 


B. Organisationen uppdelad på t.ex. två kontor 


C. Organisationen uppdelad på fem kontor 


 


Ett gemensamt kontor (A) bör av praktiska skäl placeras någorlunda centralt inom 


arbetsområdet. Samlokalisering förenklar och effektiviserar samarbete och kontakt 


mellan kollegor vilket skapar en ”vi-känsla”. Det ger även stora möjligheter till 


verksamhetsutveckling, mer enhetliga bedömningar, alternativa arbetssätt som till 


exempel tillsyn i projektform som kan utvecklas och planeras lättare än om det finns fler 


kontor. 


 


Nackdelar som exempelvis längre geografiska avstånd till vissa tillsynsobjekt finns vid 


ett gemensamt kontor och innebär även ökat geografiskt avstånd till kommuninvånare. 


Denna identifierade nackdel kan, då den är känd, bemötas exempelvis genom att tillsyn 


av objekt samordnas inom ett geografiskt område. Alla medarbetare behöver kanske inte 


vara tillgängliga på kontoret alla dagar utan det bör finnas ökade möjligheter att utgå 


från sin hemort och utföra tillsyn antingen på väg till arbetsplatsen eller utgå från 


hemmet under de dagar tillsyn planeras. Tillgång till mobilt IT-stöd för att använda 


verksamhetssystem och liknande på distans underlättar också arbetet i förekommande 


fall.   


 


Ett gemensamt kontor kan också komma att kräva att helt nya arbetssätt utvecklas, 


exempelvis arbete från en mobil enhet, en mindre buss eller större bil, som alternerar 


mellan orter under perioder för att minska avstånden till invånare. Eller att det finns ett 


gästkontor i varje kommun som miljöförvaltningen kan använda vid behov. Att ha en 
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tydlig och informativ hemsida med blanketter som fylls i digitalt kan underlätta för 


invånare att få information och lämna in blanketter utan att besöka miljöavdelningen 


och är en förutsättning för ett effektivt arbetssätt.  


 


Det finns också en risk för att samarbete, kontakt med övriga delar av kommunerna som 


exempelvis plan, bygg, räddningstjänst och VA-avdelningen försvåras eller försämras. 


För att minska riskerna för sämre samarbete med övriga delar av kommunerna krävs att 


man aktivt arbetar med att bibehålla och utveckla samarbetet som redan finns. För att 


förenkla samarbetet kan organisationen ha en tydlig ansvarsfördelning vad gäller vem 


som ska arbeta mot en kommun med t.ex. bygglov och förhandsbesked. De etablerade 


och framgångsrika samarbetsformer som finns utarbetade mellan miljöavdelningarna 


och andra enheter inom kommunerna idag kan tas med in i den nya organisationen och 


utökas i de kommuner som inte redan arbetar på det sättet.  


 


Om organisationen är uppdelad på t ex två kontor (B) bör dessa placeras centralt, med 


exempelvis ett kontor centralt i den södra delen och ett kontor centralt för de norra 


kommunerna. Alternativt placeras kontoren centralt i förhållande till var det finns flest 


tillsynsobjekt.  


 


Två kontor medför längre avstånd geografiskt till vissa tillsynsobjekt och ökat 


geografiskt avstånd till kommuninvånare än vad vi har idag men är samtidigt något mer 


tillgängligt än ett enda kontor. Det kräver täta möten och samarbete med det andra 


kontoret för att upprätthålla samarbete och samsyn kontoren emellan. Två kontor ökar 


avståndet till chef.   


 


I övrigt kan man återfinna samma för- och nackdelar som i alternativet med ett 


gemensamt kontor.  


 


Genom att ha organisationen uppdelad på fem kontor (C) ökar samordningsvinsterna 


gentemot nollalternativet inom flera områden under förutsättning att organisationen 
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arbetar för en nämnd, såsom ett svar på remisser, en verksamhetsplanering och 


möjlighet till samsyn inom strategiska frågor.  


 


Lokaliseringen försvårar samarbete mellan kollegor och ”vi-känslan” kan vara svår att 


hitta. Fem kontor kräver täta möten, vilket förmodas ta mycket tid i anspråk, för att få 


igång och upprätthålla samarbete med de andra kontoren. Det är mycket tveksamt om 


chef/chefer kan alternera mellan fem kontor och samtidigt göra ett bra arbete vilket 


eventuellt medför behov av flera chefer.   


 


Fördelen med fem kontor skulle vara bibehållen närhet till invånare samt övriga 


verksamheter i respektive kommun. 


 
Två organisationer med två + tre kommuner 


Alternativet innebär praktiskt samarbete uppdelat på två grupper, dvs. två olika 


organisationer måste bildas. En organisation i söder med Munkedal, Lysekil och 


Sotenäs och en organisation i norr med Tanum och Strömstad. Även andra 


konstellationer kommunerna emellan skulle kunna komma i fråga. I förslaget ingår även 


administrativ samverkan mellan alla fem kommunerna med gemensamma rutiner, 


behovsutredningar, taxor, blanketter m.m. 


 


Vid en organisationslösning enligt ovanstående finns flera möjliga lokaliseringar, här 


diskuteras två: 


A. Lokalisering med två kontor 


B. Lokalisering med fem kontor 


 


En lokalisering med två kontor (A) ger vissa samordningsvinster inom områden såsom 


administration och utrustning då detta är samlat till två kontor gentemot dagens fem 


kontor.   
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Nackdelarna tycks likställda med nollalternativets då gemensamma taxor, blanketter, 


rutiner, tillsynsplaner mm försvåras om tillsynsansvaret är uppdelat på flera 


miljönämnder. Det finns även en risk för otydlig ledning och struktur. Den 


administrativa samverkan mellan två olika organisationer kräver mycket tid och kraft av 


medarbetare och chefer vilket innebär att det krävs många och täta möten för att 


upprätthålla samverkan. 


  


För att något minska svårigheterna krävs att organisationerna utformar en tydlig ledning 


och struktur. Det är osäkert om nyttan med samverkan överstiger den tid som måste 


läggas ned för att utveckla och upprätthålla samverkan. Samverkan mellan de två 


kommunerna i norr ger små samordningsvinster jämfört med nuvarande struktur.   


 


En lokalisering med fem kontor (B) ger endast vissa samordningsvinster inom 


administration och kan till stor del jämföras med nollalternativet.   


 


Nackdelarna är många då detta tycks ge mycket små eller inga samordningsvinster. Det 


finns en uppenbar risk för otydlig ledning och struktur. Lokaliseringen försvårar 


samarbete mellan kollegor och skapar ingen ”vi-känsla”. Detta sätt att organisera 


miljöavdelningarna kräver täta möten, vilket tar mycket tid i anspråk, för att få igång 


och upprätthålla administrativt samarbete med de andra kontoren. Gemensamma taxor, 


blanketter, tillsynsplaner mm. kan likställas med dagens arbetssätt. Om tillsynsansvaret 


är uppdelat på flera miljönämnder med en uttalad administrativ samverkan mellan två 


olika organisationer och fem kontor kräver detta avsevärd tid och kraft av chefer och 


medarbetare.  Det finns mycket liten möjlighet att utforma mer flexibla arbetsformer.   


 


Samverkan mellan de två kommunerna i norr ger så små samordningsvinster jämfört 


med nuvarande struktur att det är tveksamt om nyttan med förändringen övervägs av det 


arbete som krävs. 
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Vid en viss gräns ”kostar” samverkan mer än det ger i fördelar eftersom det går åt 


väldigt mycket tid för att upprätthålla och utveckla samverkan. Vinster och fördelar med 


en förändring till samverkan som innebär två organisationer uppdelat på fem kontor 


bedöms vara mycket liten.  


 
Projektgruppens slutsats 


Alla medarbetare är positivt inställda till att samverka med de andra kommunerna i 


norra Bohuslän Tack vare de positiva effekter detta skulle ha dels för avdelningarna och 


dels för var och en. Att utökad samverkan skulle ge medarbetaren en möjlighet att få 


utvecklas och fördjupa sig inom ett eller två arbetsområden upplevs som mycket positivt 


och det finns en övertygelse om att bättre kvalitet och effektivitet för verksamheten är 


att vänta. 


 


Med dagens sätt att samverka (ovan kallat nollalternativet) kan vi komma ytterligare en 


bit i vår samverkan, men ganska snart tar det stopp på grund av att det kostar mer än det 


smakar då system, rutiner och arbetssätt skiljer sig mycket åt och gemensam ledning 


saknas. 


 


Skulle en utökad samverkan vara målet för de fem nordbohuslänska kommunerna måste 


förutsättningarna (IT, ekonomi och administration i första hand) för detta arbetas 


igenom och lösas först. Detta arbete skulle med fördel kunna läggas upp i projektform 


och utvecklas under 2011. Under 2012 skulle verksamheterna kunna utveckla och 


fördjupa samverkan. En utökad samverkan kräver ett uttalat ansvar till miljöcheferna 


alternativt en gemensam resurs som har huvudansvaret för detta arbete. 


 


Är målet en gemensam organisation är inte valet av IT-, och ekonomisystem samt 


administrativa rutiner lika viktigt att arbeta igenom innan. Samtliga system måste 


upphandlas vilket skulle innebära att den nya organisationens krav skulle tillgodoses. 


Går man in i en gemensam organisation bygger man upp verksamheten från början och 


då är den viktigaste aspekten istället att tidigt rekrytera en chef som i sin tur kan bygga 
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upp verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Här måste erfarenheter från andra 


organisationssammanslagningar beaktas noga för att arbetet skall får acceptans hos 


anställda och ta minsta möjliga resurser i anspråk. 


 


Att inom de fem nordbohuslänska kommunerna bilda två organisationer som i sin tur 


samverkar kring de administrativa frågorna tycks ge mindre samordningsvinster för de 


ingående kommunerna än en gemensam organisation. Vilket skulle kunna leda till att 


kommuner drar sig ur och att samverkan återgår till nollalternativet. 


 


Lokaliseringen vid en gemensam organisation är en fråga som visat sig vara känslig att 


diskutera då det är svårt att förhålla sig neutral i denna fråga. Om man skulle ha en 


gemensam organisation med ett kontor har denna lösning både fördelar och nackdelar. 


Skulle det i stället vara så att man har en gemensam organisation med fem kontor är 


förhållandet exakt det omvända vad gäller för- och nackdelar. 


 


Vi kommer inte så mycket längre i nuläget med samverkan så antingen måste var och en 


av kommunerna anställa och utveckla den kompetens som finns eller så måste 


kommunerna ta de steg som krävs för att utöka samverkan eller rent av att bygga en 


gemensam organisation. Jämför vi de olika möjligheterna som finns för en gemensam 


organisation, dvs. gemensam nämnd eller ett kommunalförbund, överväger fördelarna 


för ett kommunalförbund på grund av den flexibilitet som ett kommunalförbund ger då 


var och en kommun kan ingå med olika arbetsuppgifter, vilket inte är fallet med 


gemensam nämnd. Gemensam nämnd begränsas även av antalet ingående kommuner 


där ett maxantal på tre rekommenderas. 


 


Det kan konstateras att en gemensam förvaltning med flera nämnder inte är önskvärd – 


detta mot bakgrund av den erfarenhetsinhämtning som har gjorts under året där denna 


lösning har visat sig vara mycket svår att arbeta i. 
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Slutsatsen av rapporten är att målet bör vara en gemensam organisation, där vinsterna 


med sammanslagningen ökar i förhållande till antalet kommuner som ingår.  


 


Utökad samverkan kan dock vara ett steg på vägen mot en gemensam organisation men 


då krävs det att beslut fattas om att de identifierade förutsättningarna (IT, ekonomi och 


administration) skall samordnas och ges både tid och resurser. Därefter kan den utökade 


samverkan planeras in i respektive verksamhetsplaner och implementeras i samtliga 


kommuner för att på sikt leda till en gemensam organisation. 


 


Projektgruppens rekommendation till fortsatt arbete 


Vi rekommenderar att ett inriktningsbeslut fattas om en gemensam organisation med 


en tydlig struktur och ledning, vilket innebär kommunalförbund eller gemensam 


nämnd. En organisation där alla fem kommunerna skall erbjudas att delta. Ju fler 


kommuner som ingår i en gemensam organisation desto större blir vinsten. Det är 


viktigt att tid och resurser avsätts så att införandet kan ske på ett systematiskt och 


metodiskt sätt. 
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