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Mark- och exploateringsfunktion i samverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat 
Sarnverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner att gälla från och med den 1 januari 2018. 

Bakgrund 
Mark- och exploateringsverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för det behov 
av byggande som finns inom kommunen avseende mark, lokaler och bostäder kan 
tillgodoses. Verksamheten har alltså en stark anknytning till näringslivsutveckling och 
bostads byggande. 

Från den 1 januari 2015 gäller en ny lagstiftning om kommunala markanvisningar som 
har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploateiingsavtal, markanvisningar 
och förutsättningar för kommunerna att ställa egna krav på byggandet. I plan- och 
bygglagen (PBL) förutsätts att kommunerna har antagna riktlinjer för exploateringsavtal 
och riktlinjer för kommunala markanvisningar. Mark- och exploateringsverksamheten 
är också starkt kopplad till kommunernas översiktliga planering och planprocesser. 

I Lindesbergs kommun finns sedan ca tio år en mark- och exploateringsfunktion (MEX) 
som sedan 2015 är placerad inom kommunens tillväxtförvaltning med en hel tidstjänst 
(mark- och exploate1ingsingenjör). Tjänsten är nu vakant och diskussionen om att 
placera funktionen inom de gemensamma organisationerna Samhällsbyggnad 
Bergslagen har förts i kommunchefsgruppen tillsammans med cheferna för 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad Bergslagen. Diskussioner om detta fördes även 
under utredningen av Samverkan Bergslagen åren 2013-2014. 

Gemensam funktion 
Behovet av stöd i mark- och exploateringsfrågor ser olika ut i kommunerna och för 
närvarande är det främst kommunerna Lindesberg och Nora som har detta behov. 

Förslaget innebär att en tjänst som mark- och exploate1ingsingenjör inrättas inom den 
gemensamma förvaltningen Samhällsbyggnad Bergsslagen. 

Följande områden föreslås ingå i befattningen: 
• Biträda kommunerna vid köp och försäljning av fast egendom inkl utredningar, 

förhandlingar och upprättande av avtal 
• Biträda kommunerna och förbundet vid lantmäteriförrättningar 



• Handlägga avtalsärenden rörande exploatering, arrenden och nyttjanderätter 
• Medverka i planprocesser 
• Delta i etableringsservice i samarbete med kommunernas näringslivsansvaiiga 
• I samarbete med förbundet bevaka och säkerställa att detaljplaner genomförs i 

enlighet med det som anges i planen 
• I arbete ingår också kontakter med konsulter, exploatörer, fastighetsägare, 

kommuninvånare, kommunernas politiska församlingar och 
verksamhetsorganisationer inkl kommunala bolag 

Finansiering 
Med hänvisning till att kommunernas behov av att nytta en gemensam mark- och 
exploateringsfunktion är olika föreslås att varje kommun debiteras den faktisk 
förbrukade tiden till självkostnad. 

Samverkansavtal och reglemente 
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamhetema i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner gäller from den I januari 2015. Under avsnittet .Åi-1damål och verksamhet 
föreslås tillägg med punkten: 

• Bistå med kompetens och handläggning av mark- och exploateringsärenden 
enligt plan- och bygglagen samt lag om kommunala markanvisningar 

Under avsnitt Extra kostnader regleras finansiering enligt ovanstående förslag. 

Förändringar i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslås inte 
eftersom området helt styrs från och avropas av respektive kommun. 

Bilaga 
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamhetema i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner 

För Ljusnarsbergs kommun 

Kommunchef 

För Lindesbergs kommun 

Christer Lenke 
Kommunchef 

För Nora kommun 

U~/4tc~r 
Isabell Landström 
Kommunchef 
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Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och 
miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Avtalet 
gäller från och med 2017-01-01. 

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2016-06-28 
Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2016-06-21 
Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2016-06-08 
Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2016-06-16 

Genom detta avtal ska från 2017-01-01 Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner (nedan kallade de samverkande kommunerna) samverka kring myndighets
utövningen i lagstadgade kommunala åtaganden rörande miljö-, plan- och byggverksamhet, 
livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister och bostadsanpassning. 

Samverkan ska i enlighet med bestämmelserna i Kommunallagen (3 kap 3 a §) ske genom en 
gemensam nämnd kallad Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (nämnden) för 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Till nämnden ska höra en gemensam förvaltning benämnd Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen (förvaltningen) för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Ändamål och verksamhet 
Samverkan i enlighet med detta avtal ska syfta till: 

1. En väl fungerande kommunal myndighetsutövning inom områdena miljö-, plan-, 
bygg, livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister och bostads
anpassning 

2. Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning 
3. I syfte att öka nyttan gentemot företagare förbinder sig nämnden att aktivt delta i 

kommunernas näringsli vsarbete 
4. Bistå med kompetens och handläggning av mark- och exploateringsärenden enligt 

plan- och bygglagen samt lag om kommunala markanvisningar 
5. Förvalta och utveckla kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser samt 

samordna och utveckla kommunernas och kommunernas samverkansorgans GIS
verksamhet 

6. Rådgivning inom området energi och klimatfrågor kopplat till företag, föreningar och 
privatpersoner, under förutsättning att statlig finansiering utgår 

7. Nämnden ansvarar för att tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
utveckla samverkan mellan organisationerna 

8. Nämnden ansvarar för att ti llsammans med Samhällsbyggnadsförbundet organisera 
och bemanna ett servicecenter 
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Värdkommun 
Nämnden ska inrättas av Lindesbergs kommun och ingå i dess politiska organisation. 

Nämndens verksamhet ska regleras i ett till detta avtal hörande reglemente för nämnden. 

Förvaltningen ska vara lokaliserad till Lindesbergs kommun. Tillgängliga arbetsplatser i 
övriga ko1mnuner ska finnas utifrån förvaltningens behov. 

Nämnden är anställningsmyndighet för förvaltningens personal med undantag för 
förvaltningschefen, som anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. 

Övrig personal inom förvaltningen anställs av förvaltningschefen, enligt delegationsordning 
antagen av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommun ska vara arbetsgivare för all personal som ingår i förvaltningen. 

Ansvar 
Nämndens ansvarsåtaganden framgår av till detta avtal hörande reglemente. 

Nämnden ansvarar för att dess förvaltning arbetar utifrån ett effektivt och kundrelaterat 
perspektiv. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. 

Nämndens myndighetsutövning ska verkställas utifrån lagstiftning. 

Handläggningen ska vara lika i alla fyra samverkande konununer. 

Till verksamheterna kopplade taxor ska vara lika i de samverkande kommunerna. 

Förvaltningen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 
planering och administration av nämndens verksamhet. 

Förvaltningen ska på uppdrag/styrning av nämnden efter behov och resurstillgång 
tillhandahålla: 
- En god samlad kompetens för frågor inom energi- och klimat 
- Förvalta och utveckla kommunernas samlade grundläggande ka1idatabaser 
- Samordna och utveckla kommunernas och kommunernas samverkansorgans GIS-

verksamhet 

Kommuncheferna i samverkanskommunema utgör referensgrupp för resursfördelning, 
budgetdialog, prio1itering och styrfrågor mellan respektive kommun och förvaltning. Vid 
behov kan gruppen adjungera andra funktioner/personer till gruppen. 

Uppföljning/utvärdering 
Förvaltningen är en målstyrd verksamhet och nämnden ansvarar för att verksamheten 
kontinuerligt följs upp och utvärderas. Utvärderingarna ska delges kommunstyrelserna i 
samverkanskommunema. 

Nämndens mål ska utgå från samverkanskommunemas övergripande mål. 
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Delegation 
För en effektiv myndighetsutövning ska löpande nonnala ärendebeslut vara delegerade till 
förvaltningschefen. Nämnden bör i sin verksamhet sträva efter att förvaltningschefen 
delegerar till övriga tjänstemän i förvaltningen efter behov och kompetens. 

Egendom 
All egendom som används i verksamheterna i nämnden och förvaltningen tillhör och ansvarar 
Lindesbergs kommun för. 

Kommunernas samlade grundläggande kaiidatabaser ska ägandemässigt kvarstå i respektive 
samverkande kommuns ägo. Förvaltningen ska dock äga fulla rättigheter att nyttja och 
tillgodogöra sig externa nyttjanderättsavgifter för dessa kartdatabaser. 

Försäkring 
Ansvaret för att politiker i nämnden och personal vid förvaltningen hålls försäkrad åvilar 
Lindesbergs kommun. 

Ansvaret för att egendom som ägs av nämnden och förvaltningen hålls försäkrad åvilar 
Lindesbergs kommun. 

Arkiv 
Lindesbergs kommun är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs efter 
2004-01-01 i verksamheterna i nämnden och förvaltningen. 

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2004-01-01 kvarligger på var och en av de sam
verkande kommunerna. 

Nämnden och förvaltningen ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. 

Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet 
Lindesbergs kommun ska fastställa årsbudget och investeringsbudget för nämnden och 
förvaltningen efter att förvaltningen deltagit i budgetprocessen och samrått med Hällefors, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 

Var och en av de samverkande kommunerna ska lämna årligt bidrag till täckande av 
kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet, med belopp 
motsvarande de totala faktiska kostnaderna minskat med de totala faktiska intäkterna. 
Dessa nettobidrag ska fördelas efter antalet invånare i varje kommun per den första november 
året före varje verksamhetsår. Utjämning sker till procenttal med en decimal. 

Nettobidrag faktureras i mars för tre månader och därefter varje månad till Hällefors, 
Ljusnarsbergs och Nora kommun. I fördelningsnyckeln ingår personalkostnaderna för 
handläggning av bostadsanpassning i Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 

Extra kostnader 
Följande ingår inte i det årliga bidraget till täckande av kostnaderna: 

• Kostnader för utredningar, detaljplaner, fördjupade översiktsplaner, översiktsplaner 
och övriga planer samt handläggning av mark- och exploateringsärenden 
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• Kostnaden för bostadsanpassning för Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner 
faktureras enligt beslut om bostadsanpassning, styrkta av fakturor 
(Personalkostnader för handläggning ingår i fördelningsnyckeln enligt ovan) 

Kostnaden för utredningar, planer samt mark- och exploateringsärenden debiteras enligt den 
uppdragsbekräftelse som förvaltningen tar fram och partema kommer överens om. 

Eventuellt framtida årliga överskott ska samma budgetår återgå till de samverkande 
kommunerna efter samma fördelning som ovan. 

Eventuellt framtida årliga underskott ska samma budgetår täckas av de samverkande 
kommunerna efter fördelning som ovan. 

Framtida investeringar med undantag för nya ka1idatabaser ska Lindesbergs kommun ansvara 
för. 

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 
Lindesbergs kommun förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. 
Hällefors, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har rätt till löpande insyn i nämndens och 
förvaltningens arbete och redovisning. Det sker genom att månadsuppföljningen för nämnden 
skickas till respektive ekonomikontor. 

Övriga kommuner kan begära extra redovisning, förutom månadsuppföljningen, av 
förvaltningen om det anses nödvändigt. 

Mandatperiod 
Mandatperiod för nämnden ska vara 4 år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna 
val till kommunfullmäktige hållits i landet. 

Antal ledamöter och ersättare i nämnden 
Nämnden ska ha 13 ledamöter och 13 ersättare till och med 2018 och de utses enligt följande. 

Hällefors kommun utser 
Lindesbergs kommun utser 
Ljusnarsbergs kommun utser 
Nora kommun utser 

2 ledamöter och 2 ersättare 
6 ledamöter och 6 ersättare 
2 ledamöter och 2 ersättare 
3 ledamöter och 3 ersättare 

Nämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare från och med 2019 och de utses enligt följande. 

Hällefors kommun utser 
Lindesbergs kommun utser 
Ljusnarsbergs kommun utser 
Nora kommun utser 

2 ledamöter och 2 ersättare 
3 ledamöter och 3 ersättare 
2 ledamöter och 2 ersättare. 
2 ledamöter och 2 ersättare 

Övriga fonnalia för nämnden anges i den gemensamma nämndens reglemente. 

Uppsikt, information och dialog 
Ledamöter från respektive kommun rappmierar efter behov och efterfrågan till respektive 
kommunstyrelse efter varje nämndsammanträde. Nämnden ansvarar för att genomföra dialog 
enligt årlig upprättad dialogplan. 



Närvarorätt vid nämndens sammanträden 
Nämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän och andra kommunpolitiker och om 
nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. 

Omförhandling av avtalet 
Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avseväi1 minskar eller förändras på 
påtagligt sätt kan avtalet omförhandlas. 

Begäran om omförhandling ska ske senast per den 31 december vaije år. Nya villkor kan 
tidigast träda i kraft ett år därefter. 

Avtalets giltighet och uppsägning 
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Detta avtal gäller från och med 2017-01-01 till och med 2018-12-31. Därefter förlängs avtalet 
med fyra år i taget om det inte sägs upp. 

Uppsägning av detta avtal ska ske sk.tiftligen till samtliga parter minst tolv (12) månader före 
avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan. 

Upplösning av verksamheten 
Vid en eventuell upplösning av nämndens verksamhet ska personella resurser behandlas, 
enligt arbetsrättsliga avtal, av Lindesbergs kommun. 

Om en kommun säger upp avtalet och väljer att gå ur nämndens samverkan och detta medför 
merkostnad utöver schablonnyckeln/invånarantalet, ska utträdeskommunen stå för 
merkostnaden. 

Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Underskrifter 

För Hällefors kommun 2017-

Annahelena Jernberg, ordf. kommunstyrelsen 

För Lindesbergs kommun 2017-

Irja Gustavsson, ordf. kommunstyrelsen 

För Ljusnarsbergs kommun 2017-

Ewa-Leena Johansson, ordf. kommunstyrelsen 

För Nora kommun 2017-

Solveig Oscarsson, ordf. kommunstyrelsen 

Tommy Henningsson, kommunchef 

Christer Lenke, kommunchef 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Isabell Landström, kommunchef 
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Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd och 
förvaltning Samhällsbyggnad Bergslagen - mark- och 
exploateringsfunktion 

Beslut 

Reviderat samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med den 1 januari 2018 
antas. 

Ärendebeskrivning 

Kommuncheferna i norra Örebro län inkom den 25 september 2017 med en 
tjänsteskrivelse om mark- och exploateringsfunktion i samverkan. 

Mark- och exploateringsverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för det 
behov av byggande som finns inom kommunen avseende mark, lokaler och 
bostäder kan tillgodoses. Verksamheten har en stark anknytning till 
näringslivsutveckling och bostadsbyggande. 

I Lindesbergs kommun finns sedan tio år en mark- och exploateringsfunktion 
som sedan 2015 är placerad inom kommunens tillväxtförvaltning med en 
heltidstjänst som mark- och exploateringsfunktion. Tjänsten ärt nu vakant och 
diskussionerna om att placera funktionen inom den gemensamma organisationen 
Samhällsbyggnad Bergslagen har förts i kommunchefsgruppen tillsammans med 
cheferna för verksamheterna inom Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Behovet av stöd i mark- och exploateringsfrågor ser olika ut i kommunerna. För 
närvarande är det främst Lindesbergs kommun och Nora kommun som har behov 
av en mark- och exploateringsingenjör. Med hänvisning till att kommunernas 
behov av att nyttja en gemensam mark- och exploateringsfunktion är olika, 
föreslås att varje kommun debiteras för den förbrukade tiden till 
självkostnadspris. 

Förändringen av mark- och exploateringsfunktionen innebär att 
samverkansavtalet för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors kommun, Lindesbergs 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun. 
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LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-11-22 

Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Ola Westin 
och kommunchef Christer Lenke infonnerar kommunstyrelsen om hur den nya 
mark- och exploateringsfunktionen är tänkt att samverka i de fyra kommunerna i 
norra Örebro län. 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017: 

Utvärdering ska ske senast december 2018. 

Ge kommunchef i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning angående mark och 
expolateringsfrågor i Lindesbergs kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat 
samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamhetema i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner att gälla från och med den I januari 2018. 

Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Meddelas för kännedom 
Hällefors kommun 
Norakommun 
Ljusnarsbergs kommun 

usterandes signatur Utdragsbestyrkande 

12 (52) 


