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Miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltning – redovisning av
förstudie och vissa etableringskostnader i samband med inrättandet av miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bakgrund
Kommunfullmäktiges beslutade 2011-05-09 § 60 godkänna en principorganisation mm i enlighet med vad som presenterats i Utredning rörande miljöoch hälsoskyddsnämndens förvaltning, daterad 2011-03-29.
I utredningen anges en preliminär översikt av kostnaden för den nya nämnden i samband med nämndens och förvaltningens överförande till kommunen. Av utredningen framgår att den tillkommande verksamheten skall
rymmas inom befintliga lokaler i Mörby centrum. Till det angivna beloppet,
5,2 milj, tillkommer kostnader i samband med etablerandet av nya arbetsplatser och ombyggnadskostnader.
I utredningen föreslogs att en förstudie närmare skulle ge förslag på lämpligt
ärendehanteringssystem och utreda de frågor som sammanhänger med konverteringen av ärenden från SRMH till den nya miljö- och hälsoskyddsnämnden. Konvertering bedömdes i utredningen initialt kräva stora insatser.
Vidare skulle möjligheten att använda kommunens nya ärendehanteringssystem, W3D3, belysas. Förstudiens uppdrag har vidgats till att även omfatta
ärendehanteringsprocessen i stort. Förstudien behandlar därför frågor rörande ärendehanteringsprocesser inklusive delegationsordning, överförandet av
pågående och avslutade ärenden inom SRMH samt frågor i samband med
arkivering av handlingar.
Förstudien
I förstudien, som presenteras i bifogad bilaga, föreslås en fortsatt användning av SRMH:s nuvarande system ECOS. Målet bör vara att på sikt att
kunna hantera miljö- och hälsoskyddsärenden i kommunens nya ärendehanteringssystem W3D3. De mer omfattande åtgärderna i samband med övergången utgörs av installation och konvertering, uppdatering av mallar för
beslut, föreläggande mm samt blanketter för ansökan och anmälan. Totalt
beräknas investeringen år 2011 uppgå till 210 tkr och driftkostnaden beräknas uppgå till 250 tkr. Nämndens driftbudget belastas år 2012 med 180 tkr.
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Målet för projektet är att införandet av nytt ärendehanteringssystem med
tillhörande administrativa funktioner skall vara i full drift fr o m 1 januari
2012. Förstudien redovisar vidare förslag till hantering av frågor kring den
nya nämndens arkiv samt den nya nämndens delegationsordning.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltning i Mörby centrum
Den i utredningen förslagna bemanningen förutsätter sju till åtta tillkommande arbetsplatser som ska rymmas inom de lokaler som stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret för närvarande disponerar. Bland annat tas ett
större sammanträdesrum i anspråk för nya arbetsplatser. I förslaget tillkommer två mindre sammanträdesrum som ger en mer effektiv lokalanvändning,
då många möten har ett begränsat antal deltagare. Kostnaden för ombyggnationen bedöms av tf fastighetschef på tekniska kontoret, uppgå till maximalt
950 tkr. Ombyggnaden kan genomföras som en verksamhetsanpassning.
Kapitaltjänstkostnaden täcks av ökad internhyra för tillkommande arbetsplatser.
Fastighetsnämnden får information i ärendet vid nämndens sammanträde
2011-08-18.
Etablerandet av sju nya arbetsplatser gällande datorer, möbler, kabeldragning mm beräknas utgöra en investering om totalt 350 tkr.
Kommunledningskontorets förslag
Förstudiens förslag till fortsatt arbete i projektform rörande främst nämndens ärendehanteringsprocesser, införande av nytt ärendehanteringssystem,
förvaring av handlingar samt underlag inför nämndens ställningstagande om
delegationsordning bedömer kommunledningskontoret som väl avvägt. Av
särskilt intresse är förstudiens förslag om medverkan av konsult med kompetens i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Detta för att säkerställa systemets
funktionalitet inför övergången den 1 januari 2012.
Kostnaden för projektets genomförande samt kostnader för inrättandet av
sju nya arbetsplatser föreslås belasta kommunstyrelsens budget år 2011 och
utgör en del av kommunens etableringskostnader i samband med inrättandet
av en miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kostnaden fördelas på kommunstyrelsens budget år 2011 med 560 tkr och 250 tkr på investerings- respektive
driftanslag. Kommande kapitaltjänstkostnader får regleras i samband med
den nya nämndens budget.
Den föreslagna lokaldispositionen, som utarbetats i samråd med tekniska
kontoret och stadsbyggnadskontoret, bedöms ge en mycket effektiv lokalanvändning. Förslaget ger i första hand utrymmen för 7 tillkommande arbetsplatser. Med viss begränsad omdisposition kan ytterligare en arbetsplats
komma att inrymmas. I utredningen, daterad 2011-03-23, föreslås att miljöoch stadsbyggnadskontoret tillförs 7-8 årsarbetare. Grundbemanningen föreslås omfatta 6 inspektörer och att beredskap att ytterligare utöka beman-
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ningen om behov uppstår. Vidare aktualiseras i utredningen en förstärkning
av de administrativa resurserna.
Kostnaden för omdisposition mm av lokaler i Mörby centrum om maximalt
950 tkr föreslås belasta fastighetsnämndens investeringsbudget år 2011 avseende verksamhetsanpassningar.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1.

Kommunstyrelsen beslutar att etableringskostnader i samband med
införande av ett nytt ärendehanteringssystem mm skall belasta kommunstyrelsens investeringsbudget 2011 med 210 tkr och kommunstyrelsens driftbudget 2011 med 250 tkr.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att etableringskostnader för nya arbetsplatser skall belasta kommunstyrelsens investeringsbudget 2011 med 350
tkr.

3.

Kommunstyrelsen hemställer att fastighetsnämnden genomför föreslagna lokaldispositioner i Mörby centrum och att nämnden prövar
möjligheten att kostnaderna belastar nämndens investeringsbudget år
2011, avseende verksamhetsanpassningar.

Johan Haesert
Kommundirektör
Bilagor
1.

Förstudie rörande Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehantering
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