Värmdö kommun
Carina Molin
Samhällsbyggnadschef
januari 2015 – pågående
Bygg- och miljöchef
januari 2008 – december 2014

Värmdö kommun, Årets Leanbyggare 2016

Carina Molin och Jelinka Hall, före deKa och nuvarande bygg- och miljöchef

Årets Leanbyggare 2016 är Värmdö kommuns bygg- och
miljöavdelning. De får priset för siK strukturerade arbete med
aK eﬀekMvisera handläggningen av bygglov och därmed bidra
Mll eK eﬀekMvt byggande.
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Vi har gjort en otrolig resa!

- Två olika ärendehanteringssystem, Castor 6 (bygg) och Ecos (miljö)
- Allt i pappersform
- Manuell arkivering
- Bygglov handlägger strandskydd tom 1 juli 2009. DäreYer miljö.
- OmorganisaMon, 3 enheter upplöses och blir 1 kontor - personalomsäKning
- hösten 2010 påbörjas arbete med lean
- Införande av Castor 8, gemensamt för bygg och miljö
- Alla inkomna handlingar skannas in i Castor 8
- Evakuering av BMK, återﬂyK sept 2012 Mll ﬂexikontor – stabil personal
- Bygg- och miljöarkivet skickas iväg för inskanning
- Förenkla helt enkelt (lokala företag), frukostmöten, seminarier, mässor mm
- Öppna telefoner, ej telefonMder
- Två digitala ansökningstjänster, reg av livsmedelsverksamhet och anm av elds
- Drop in på torsdagar 14-19, bygg, avlopp och strandskydd
- Expressbygglov, samma dag
- Digitalt arkiv maj 2014

De:a har vi gjort för a: komma hit
Vi har arbetat med Lean sedan hösten 2010 – ständiga förbäKringar
Vi har genomlyst samtliga processer för aK hiKa liggMder och ﬂaskhalsar – eﬀekMvare ﬂöden
Vi har uppräKat ruMner och mallar för aK säkerställa samsyn – högre kvalitet, trygga medarbetare
Vi har reducerat handläggningsMder – nöjdare kunder
Vi mäter och följer upp – återkopplar och reﬂekterar
Vi har även leanprocessat nämnden – eﬀekMvare ärendehantering
Vi har digitaliserat arkiven, hanteringen av handlingar samt signering – ordning och reda
Vi har digitaliserat nämndprocessen – minskade ledMder
Vi har öppna telefoner – ökad Mllgänglighet
Vi har infört express-bygglov (samma dag) – nöjdare kunder
Vi har drop-in på torsdagar samt andra kundforum – ökad Mllgänglighet
Vi har framför allt skapat eK mycket bra arbetsmiljö – nöjdare medarbetare

Bygglov – genomsni:lig handläggnings@d
• 2010-2011, 6-12 månader
• 2012, 15 veckor
• 2013, 5,9 veckor
• 2014, 4 veckor
• 2015, 6,3 veckor

Antal kompleKa ärenden som har handlagts inom 10 veckor
• Ej påbörjat mäta
• 2012 april 44 %
• 2013 april 75 %
• 2014 april 99 %
• 2015 april 98 %

2011 okt 40 %
2012 okt 69 %
2013 okt 84 %
2014 okt 96 %
2015 okt 96 %

Nyckeltal, bygg- och miljöavdelningen
Nyckeltal

2012

2013

2014

2015

Avlopp

12v

8v

5v

7v

Strandskydd

9v

10v

7v

11v

Bygg

15v

6v

4v

6,3v

Livsmedel

1v

1v

1v

100% av VP

Hälsoskydd

7v

5v

7v

98% av VP

Miljöskydd

8v

8v

6v

100% av VP

VA-rådgivarna :
2015 – 938 ärenden och 1234 kontakgllfällen
2014 – 483 ärenden och 869 kontakgllfällen
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Drop-In
2015 - 1725 (BYGG – 1076, SS – 319, Avlopp – 330)
2014 - 1273 (BYGG – 864, SS – 224, Avlopp – 185)
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Framgångsfaktorer
• Det kräver en tydlig vision, målbild och ram
• Det kräver eK modigt ledarskap (motstånd Mll förändring)
• Våga prova nya vägar
• Det kräver eK tydligt och engagerat ledarskap
• Släpp kontrollen – lita på medarbetarna
• Låt processerna komma från medarbetarna, som kan dom bäst
• Uppföljning och återkoppling

16-05-19

7

Förbä:ringsarbete på
samhällsbyggnadsavdelningen
•Lean
•Strategisk partnering

16-05-19

8

Kommunstyrelsens mål
• Mål: aK ta fram en detaljplan, från start PM Mll antagande i
KF, på eK år. Innan mandatperiodens utgång 2018.
• Nuläge: en detaljplan tar ca 3 år och 4 mån från start PM Mll
antagande i KF.
• Önskat framOda läge: 1 år och 6 mån, i en första etapp.
• Vi har reducerat 5-6 poliMska sammanträden Mll 3
sammanträden.
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Flödesschema för SBA:s
leanarbete
Sept 15
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Ca mars 16

Dp-process
UppräKande
4-6 mån

Ca jan 17

Ca aug

MEXprocess

VAprocess

FasMghet

Genomförande

Genomförande

Lokalförsörjning

4-6 mån

4-6 mån

4-6 mån
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Önskat framOda läge i planprocessen
Planansökan

Beslut i KSPU,
Lagstyrd

Planbesked 3+1
mån

Samrådsskede

Delgivning
samrådshandlingar

Delgivning
samrådsredogörelse

Planarbete med
samråd 9 mån

Antagande

Granskningsskede

Beslut
gransknings
-handlingar
KSPU

Beslut
antagande
KSPU,
Lagstyrd

Delgivning
granskningsut
-låtande

Granskningsskede
5 mån

Antagandeskede
2+2 mån, KSPU,
KS, KF

Start PM Oll antagande, 18 mån
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Varför strategisk partnering?
• Historiskt har vi inte Mll fullo uppfyllt våra krav gällande
framförallt kvalitet och Od i våra byggprojekt.
• Vi har arbetat allt för isolerat inom respekMve område
och inte samverkande.
• Vår egen projektorganisaOon är inte av den omfaKning
som dagens trend kräver vid ökat behov av nya och
anpassade verksamhetslokaler.
• Tillväxten i kommunen ställer höga krav på ökad
samhällsservice bl.a:
• Förskolor och skolor
• Äldreboenden
• IdroKsanläggningar
• Boende för nyanlända

Vad tjänar kommunen på partnerskap?
Projekten genomförs i totalentreprenad med partnerskap
• Öppna böcker, gemensam ekonomi och gemensamma mål
• Tid och pengar för olika upphandlingar
• Hög påverkansfaktor inom alla byggprojekt för alla inblandade
parter, vi minimerar risken för aK måsta göra om och göra räK.
• Minimera risken för Mlläggskostnader (s.k. äta)
• Ökad kvalitet och eﬀekMviteten då samma personer arbetar
Mllsammans i olika projekt.

Ponera a( FC Barcelona skulle byta ut halva laget inför varje
säsong, skulle dom kunna vinna La liga då?
16-05-19
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Partnering som projekmorm

Kostnad
Möjlighet aW påverka

Hög

Idé

Låg

Program
handling

Systemhandling

Bygghandling

Garanti
period

Byggproduktion

Tid
14

Arbetsprocessen Strategisk Partnering Värmdö
Program
handling

Idé

Systemhandling

Bygghandling

Byggproduktion

Garanti
period

PARTNERINGKONTRAKT UNDER HELA PROJEKTTIDEN

Arbetet i Fas 1,2 regleras med partneringkontraktet
eller med ABK09/ABT06

FAS 1

NyW avtal under ABT06

FAS 2
OK?

FAS 3
OK?

Tack för mig!
Frågor?
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