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2020-12-01

85 (xx)

Sbn §

Information
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Digitalisering av nämnder
Samverkan miljöområdet
Samrådet slottsplanen
Detaljplanarbetet Hagnäset
Information om aktuell personalsituation
Sävstaholmsvägen
Coronaläget och handlingsplan
Återrapportering om bygglovsansökan i Viala
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01
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Sbn §

Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

Sbn §

87 (xx)

SBN 2020/377

Tillsynsplan för miljö och hälsoskydd år 2021 - 2023
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag på tillsynsplan för miljö – och
hälsoskydd för år 2021–2023
Sammanfattning av ärendet
Tillsynsplanen för miljöbalken år 2021 - 2023 är samhällsbyggnadsnämndens
beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls av den
operativa tillsynsmyndigheten.
Dokumentet beskriver till exempel nämndens mål för miljöbalkstillsynen, tillsynens
organisation i Vingåkers kommun, tilldelade resurser för kommunens tillsyn enligt
miljöbalken samt en uppskattning av den personal som behövs för att tillsynen i
Vingåkers kommun ska genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-03
Handläggare

Pontus Lindström
0151 - 193 84
pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

Tillsynsplan för miljö – och hälsoskydd år 2021–2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Fastställa förslag på tillsynsplan för miljö – och hälsoskydd för år 2021–2023
Sammanfattning av ärendet
Tillsynsplanen är samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommuns beskrivning av
hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls av den operativa
tillsynsmyndigheten.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av förvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Tillsynsplanen för miljöbalken år 2021 - 2023 är samhällsbyggnadsnämndens
beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls av den
operativa tillsynsmyndigheten.
Dokumentet beskriver till exempel nämndens mål för miljöbalkstillsynen, tillsynens
organisation i Vingåkers kommun, tilldelade resurser för kommunens tillsyn enligt
miljöbalken samt en uppskattning av den personal som behövs för att tillsynen i
Vingåkers kommun ska genomföras på ett tillfredsställande sätt.
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Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsnämnden ska i början av varje år fastställa en tillsynsplan som
sträcker sig tre år framåt i tiden eftersom Regeringen genom miljötillsynsförordningen
(SFS 2011:13) kräver detta av kommunerna. Förvaltningen anser att planen ska antas
för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig tillsyn.
Tillsynsplan för år 2021 - 2023 är utformad så att dokumentet fastställs genom beslut
av nämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tillsynsplan för miljöbalken 2021–2023

Pontus Lindström
Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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TILLSYNSPLAN ÅR 2021–2023
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Denna tillsynsplan är den operativa tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de krav
som ställs på tillsyn enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen SFS (2011:13)
följs

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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1

Sammanfattning

Denna tillsynsplan är den operativa tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen SFS
(2011:13) följs. Planen beskriver hur samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker
uppfyller de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken. Planen omfattar hela
miljöbalkens område.
Operativ tillsynsmyndighet är i Vingåker samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn bidra
till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker ansvarar för tillsyn av ett flertal olika
verksamheter, varav många betalar en fast årlig avgift.
Planerad tillsyn bedrivs i huvudsak på verksamheter som betalar fast årlig
avgift. I övrigt hanteras bland annat oplanerade inkommande ärenden som
tillstånds-/och dispensansökningar och klagomål.
För 2021 saknar samhällsbyggnadsnämnden de resurser som krävs för att
utföra all den tillsyn som det finns behov av. Nämnden prioriterar därför tillsyn
på verksamheter som betalar fast årlig avgift, länsgemensamma tillsynsprojekt,
tillsyn av små avlopp samt inkommande ärenden. Nämnden kommer inte
utföra någon egeninitierad planerad tillsyn inom, animaliska biprodukter, eller
strandskydd

20

Vingaker.se

4 (16)

2

Mål för miljöbalkstillsynen

I arbetet med miljöfrågor i Sverige finns nationella, regionala och lokala
miljömål. De nationella miljömålen är beslutade av riksdag och regering, de
regionala miljömålen beslutas av Länsstyrelsen i Södermanlands län. De lokala
miljömålen är beslutade av kommunen.
Dessa mål och viljeyttringar utgör tillsammans en grund för
samhällsbyggnadsnämndens prioriteringar i denna tillsynsplan.
2.1

Nationella miljömålen

Sveriges riksdag har beslutat om ett antal nationella miljömål. Miljömålsarbetet
är sedan 2010 strukturerat enligt följande:
Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till.
Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
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12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn inom miljö- och hälsoskydd utgår alltid
från miljökvalitetsmålen.
2.2

Regionala mål och projekt

Länsstyrelsen i Södermanland har beslutat att de nationella miljömålen även
gäller som regionala miljömål. Länsstyrelsen har i samarbete med kommuner
och andra aktörer i länet tagit fram ett åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
2015-2020. I programmet finns ett antal åtgärder som ska genomföras för att
bidra till miljömålsuppfyllelsen. Programmet revideras och följs upp årligen.
Följande åtgärder ligger direkt inom samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde:
Länsstyrelsen ska genom vägledning främja kommunernas tillsyn så att
utbytestakten av bristfälliga små avlopp ökar. Kommunerna ska få stöd i sitt
informations- och rådgivningsarbete. Från 2021 ska det inte finnas några icke
godkända små avlopp med WC påkopplat.
Länsstyrelsen ska vägleda kommunernas tillsyn av bristfälliga
avloppsledningsnät. Syftet är att öka förnyelsetakten, minska antalet
bräddningar och få bättre reningsresultat i reningsverken.
Länsstyrelsen är huvudansvarig för åtgärderna och samhällsbyggnadsnämnden
är medverkande aktör genom sitt medlemskap i Miljösamverkan
Södermanland.
2.3

Lokala mål och styrdokument

2.3.1

Planer

Kommunens översiktsplan, avfallsplan samt VA-plan beskriver vilka åtgärder
som bedöms vara viktiga att arbeta med för att bidra till att uppfylla de
nationella miljömålen.
Vingåkers VA-plan antogs under 2016 och innehåller en åtgärdslista där
samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att arbeta med ett antal åtgärder
enligt följande:
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•

Upprätta och ajourhåll plan för inventering av enskilda avlopp, med
angivna skyddsnivåer och prioriteringsgrunder.

•

Samarbete mellan kommunerna för att uppnå likvärdiga bedömningar
av enskilda avlopp.

•

Informationsmaterial till hemsida och broschyr gällande VAhuvudmannens krav vid ett eventuellt övertagande av
gemensamhetsanläggningar för VA.

•

Utreda möjligheten att ställa krav på separata ledningar för WC samt
BDT-vatten i bostaden, för att möjliggöra/förenkla framtida
kretsloppsanpassad hantering av avloppsfraktionerna. Detta vid
nybyggnad/ombyggnad av bostad.

•

Ta fram riktlinjer och rutiner för kretsloppsanpassade avloppslösningar
för enskilda avlopp

•

Bevaka och stötta/verka för inrättande av lämpliga skyddsåtgärder för
enskilda vattentäkter

Kommunens arbete med VA-planens åtgärdslista kommer fortsätta under 2021.
2.3.2

Lokala mål

Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn bidra
till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Vingåker har fyra kommunövergripande mål. Samhällsbyggnadsnämnden har i
nämndplanen tagit fram egna resultatmål att genomföra.

3

Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet

Ansvariga centrala och regionala myndigheter
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen är de centrala myndigheterna som
ansvarar för miljötillsynen i Sverige. Totalt tretton statliga myndigheter har ett
vägledande ansvar för miljötillsynen. Länsstyrelserna ska vara vägledande för
kommunerna i respektive län.
3.1

Behörig myndighet för tillsynen

Samhällsbyggnadsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet som har till uppgift
att bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn, på eget initiativ eller efter anmälan,
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enligt miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen, med flera.
Tillsynsmyndigheten ska utöver myndighetsutövning även arbeta med
samhällsservice genom information om gällande bestämmelser.
3.2

Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna

De statliga verken och länsstyrelsen har ansvar för att centralt och regionalt
samordna, följa upp och utvärdera tillsynen enligt miljöbalken. De ska också
vägleda den operativa tillsynsmyndigheten genom att erbjuda råd och stöd i
tillsynsfrågor. Kommunen ska som operativ tillsynsmyndighet kontrollera att
miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs och
vidta de åtgärder som behövs för att exempelvis verksamhetsutövare ska följa
reglerna. Kommunerna ska också genom rådgivning, information och liknande,
skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses. Båda
dessa uppgifter syftar till att säkerställa syftet med miljöbalken - hållbar
utveckling.
3.3

Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar sin rätt att besluta i ärenden enligt
miljöbalken. Delegationen går direkt till miljöinspektör och framgår av
gällande delegationsordning. Beslut som fattats på delegation ska anmälas till
samhällsbyggnadsnämnden vid efterkommande sammanträde.

4

Samordning

4.1

Samordning mellan behöriga myndigheter

Inom länet sker träffar mellan de i länet ingående kommunerna. Träffar
arrangeras inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, lantbruk, små avlopp,
strandskydd, miljöbrott och förorenad mark. Vanligtvis hålls respektive träff
två gånger om året.
Länets miljöchefer träffas regelbundet ungefär fyra gånger om året.
4.2

Samordning inom behörig myndighet

I Vingåkers kommun sker all tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom
samma myndighet, samhällsbyggnadsnämnden. På tjänstemannanivå sker
tillsynen inom Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen, av miljöinspektörer
som arbetar på miljökontoret. Enheten omfattar även en bygginspektör som
handlägger strandskyddsdispenser.
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Inom samhällsbyggnadsenheten sker samordning genom att tjänstemännen tar
fram och tillämpar gemensamma rutiner. En gång i vecka sker möten då
miljöinspektörer träffas och diskuterar aktuella frågeställningar.
Inspektörerna förväntas även delta i interna kommunala samverkansgrupper
och möten, till exempel arbete med detaljplaner, avfallsplanen och VAplanering.
4.3

Delegering av uppgifter inom den offentliga tillsynen

Inga uppgifter inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde har överförts
till annat organ.

5

Befogenheter och resurser för tillsynen

5.1

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Samhällsbyggnadsnämndens befogenheter inom miljö- och
hälsoskyddtillsynen regleras i miljöbalken (1998:808) och förordningen om
miljöfarlig verksamhet (1998:899) och i miljötillsynsförordningen (2001:13).
Nämnden har rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen.
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.
5.2

Personella resurser

Enligt genomförd behovsutredning för 2021-2023 uppgår det totala behovet av
personal för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 5,05 årsarbetskrafter,
samt ett verksamhetsstöd på 1 årsarbetskraft (då inkluderas även
verksamhetsstöd för livsmedelskontrollen).
För miljö- och hälsoskyddstillsynen finns följande personal till förfogande för
år 2021 (årsarbetskrafter).:
Miljöinspektör
3.85 årsarbetskrafter fördelat på 5 personr, inklusive
miljöchef.
Administrativt verksamhetsstöd
1 årsarbetskraft
Beräkningen gäller under förutsättning att resurser tillsätts för att kompensera
för deltidsarbete, föräldraledighet och tjänstledighet.
Detta innebär att resursbehovet för miljö- och hälsoskyddstillsynen enligt
beräkningarna inte är tillgodosett i dagsläget och att nämnden behöver göra
prioriteringar i tillsynen.
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5.3

Jäv och intressekonflikter

För att säkerställa att intressekonflikter i tillsynen undviks används dokumentet
” Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet” som innehåller
instruktion för att motverka intressekonflikt inom miljö- och
hälsoskyddstillsynen i Vingåkers kommun.
5.4

Finansiering av tillsynen

Tillsynen finansieras av avgifter och kommunala skattemedel.
Årlig tillsynsavgift tas ut från verksamheter för att finansiera den operativa
tillsynen. Avgiftens storlek baseras på verksamheten typ och omfattning, i
enlighet med gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
För vissa oplanerade ärenden tas en fast avgift ut i enlighet med taxan, för
övriga ärenden utgår timavgift, med undantag för obefogade klagomål.
5.5

Kompetenskrav och utbildning

Kompetensinventering hos inspektörer ska göras årligen i samband med
medarbetarsamtalet. För miljöinspektörerna görs årligen, eller vid behov oftare,
en övergripande kompetensplan. Denna plan visar kompetensbehovet för hela
tillsynsmyndigheten, samt vilka områden som ska prioriteras för
utbildningsinsatser.
Kompetensutveckling sker genom deltagande i kurser anordnade av statliga
verk eller andra aktörer. Kunskapsutbyte sker i samband med läns möten i
länsstyrelsens regi.

6

Organisation och utförande av tillsynen

6.1

Miljöinspektörerna

I Vingåker arbetar i nuläget 3.5 tillsvidare anställda inspektörer. Alla
inspektörer har huvudansvaret för ett visst antal tillsynsområden, inom vilket
inspektören deltar i kompetensutveckling och samverkansträffar.
6.2

Prövning

Nämnden prövar ansökningar och tillstånd, dispenser och undantag.
6.3

Tillsyn

Tillsyn kan vara operativ, eller omfatta tillsynsrelaterat arbete. Den operativa
tillsynen delas in i planerad och oplanerad tillsyn. Tillsynen ska vara
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riskbaserad, vilket menar att myndigheten ska prioritera tillsyn inom de
områden som innebär störst risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
6.3.1

Operativ tillsyn

Operativ tillsyn är sådant myndighetsutövande som utövas direkt gentemot den
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Den operativa tillsynen
delas in i planerad och oplanerad tillsyn. Den planerade tillsynen är sådan
tillsyn (inspektioner och liknande) som sker på verksamheter efter
myndighetens initiativ. Den operativa tillsynen omfattar även oplanerad tillsyn
i form av uppföljningar på grund av bristande efterlevnad (som framkommit
vid planerad tillsyn), anmälningar och utredningar av klagomål.
6.3.2

Tillsynsrelaterat arbete

Med tillsynsrelaterat arbete/tillsyn avses mer förebyggande och stödjande
tillsyn som information i allmänhet, rådgivning angående regler i enskilda fall
eller i kampanjform.
6.3.3

Tillsynsmetoder och rutiner

Nämnden använder sig främst av inspektioner och granskning av
rapporter/provtagningsprotokoll i den planerade tillsynen. Resultat från all
tillsyn dokumenteras (i rapport för kommunicering eller i beslut) och
verksamhetsutövaren får alltid ta del av tillsynsresultatet för att denne ska ha en
möjlighet att yttra sig i ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i
myndighetens administrativa system.
Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att
utveckla befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och
utveckling av rutiner pågår ständigt är viktigt för att miljö- och
hälsoskyddstillsynen ska vara rättssäker och effektiv.
Skriftliga rutiner fastställs av enhetschef eller samordnande miljöinspektör. I
arbetet med rutiner använder enheten sig av material och erfarenheter från
andra kommuner tillsammans med egna erfarenheter som sedan anpassas till
kommunens förutsättningar.
6.4

Öppenhet i tillsynen

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra
register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant
register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de
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handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och
ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel
beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga
handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem
som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda,
alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning
när någon ber att få ut en handling.
Nämnden upprättar inför varje nytt år en nämndplan där nämnden beskriver
vad som ska uträttas under året samt resultatmål för verksamheten. Enheten
upprättar inför varje år en tillsynsplan där planering av miljö- och
hälsoskyddstillsynen beskrivs. Tillsynsplanen fastställs av nämnden.
Resultat från löpande uppföljning redovisas för nämnden. Vidare ska kontoret
en gång om året upprätta en verksamhetsberättelse över tillsynen och
erfarenheter från denna. Rapporten blir offentlig i och med att den redovisats
för nämnden. Register över tillsynsobjekten finns i ärendehanteringssystemet
ECOS och Castor.

7

Riskbaserad tillsyn

7.1

Tillsynsområden

Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun ansvarar för tillsynen över
följande huvudtyper av verksamheter inom miljöbalkens områden.
Tillsynsinsatserna prioriteras utifrån risk, det vill säga verksamheter och
åtgärder som innebär större risker ska prioriteras före andra som innebär lägre
risker. De verksamheter som innebär störst risker betalar en fast årlig
tillsynsavgift till samhällsbyggnadsnämnden. Alla dessa verksamheter ska
erhålla tillsynstid motsvarande den avgiften inom en tre-årsperiod. Tillsynstid
erhålls genom planerade inspektioner (enskilda eller i projekt),
informationsinsatser och anmälningsärenden från verksamheterna.
Verksamheter som inte betalar årlig tillsynsavgift planeras in för tillsyn med
längre intervall och debiteras timavgift efter ett tillsynsbesök.
7.2

Miljöfarliga verksamheter C och U

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillsyn över 40 miljöfarliga C- och
U-verksamheter som riskklassats och betalar en årlig tillsynsavgift. Dessa ska
erhålla tillsynstid motsvarande den årliga avgiften inom en tre-års period.
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Utöver dessa bedöms det finnas minst 40 miljöfarliga verksamheter som ännu
inte riskklassats. En inventering är nödvändig för att göra en bättre bedömning
av tillsynsbehovet på dessa verksamheter. Några av dessa kan vara aktuella för
årlig avgift. Övriga kommer att timdebiteras vid ett eventuellt tillsynsbesök.

7.2.1

Lantbruk

Nämnden har tillsynsansvar över 28 lantbruk: ca 7 anmälningspliktiga (Cverksamheter) och resterande U-verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift.
En golfbana samt en handelsträdgård betalar också årlig tillsynsavgift. Dessa
ska erhålla tillsynstid motsvarande den årliga avgiften inom en tre-års period.
Utöver dessa finns det ca 40 hästgårdar och mindre lantbruk i kommunen som
inte betalar årlig tillsynsavgift.
7.2.2

Animaliska Biprodukter

Tillsynen är i nuläget klagomålsbaserad. Det utförs ingen planerad tillsyn inom
detta område.
7.2.3

Små avlopp

Nämnden handlägger ansökningar om tillstånd för enskilt avlopp. Ansökningar
inkommer spontant och till följd av inventeringar med åtföljande krav på
åtgärder En kommunomfattande inventering av små avlopp inleddes under
2015. Inventeringsarbetet avstannade 2017 pga.- personella resurser men
återupptogs under 2020. Planen är att utföra två inventeringsområden 2021.
7.2.4

Värmepumpar

Nämnden handlägger anmälningar om inrättande av värmepump i mark eller
vatten. Det utförs ingen planerad tillsyn inom detta område.
7.2.5

Kemiska produkter

Nämnden har tillsynsansvar över 22 verksamheter som är skyldiga att
rapportera årlig läckagekontroll av köldmedia. Dessa betalar en årlig avgift och
ska erhålla motsvarande tillsynstid. Under 2021 kommer tillsyn utföras på
anläggningar som är skyldiga att utföra läckagekontroll men som inte omfattas
av rapporteringsskyldighet. Timavgift kommer debiteras efter för tillsynen.
Tillsyn av cisterner görs i samband med planerad tillsyn på verksamheter som
betalar årlig tillsynsavgift. Någon planerad tillsyn på övriga cisterner kommer
inte göras 2021.
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Renhållning

Nämnden handlägger uppskattningsvis 40 dispensansökningar från
renhållningsordningen per år.
Övrig tillsyn är i huvudsak klagomålsbaserad och händelseinitierad. Exempel
på ärenden som handläggs är nedskräpning och eldning av avfall.
7.2.7

Hälsoskydd

Nämnden har tillsynsansvar över ca 25 anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter, samt ungefär 100 övriga verksamheter.
Under 2021 kommer tillsyn av kommunens äldreboende att priorirers,
timavgift kommer debiteras för tillsynen.
Nämnden handlägger även inkommande klagomål avseende inomhusmiljö.
7.2.8

Strålskydd

Tillsyn enligt Strålskyddslagen och över solarier görs vid inkommande
anmälningar eller vid klagomål. Ingen övrig tillsyn är planerade under 2021.
7.2.9

Områdesskydd

Kommunala natur- och kulturreservat
Vingåker saknar kommunala natur- och kulturreservat.
7.2.10 Strandskydd
Nämndens miljöinspektörer deltar som sakkunnig vid dispensprövningar samt
utövar tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen. Nämndens tillsyn under 2021
är klagomålbaserad.
7.2.11 Förorenade områden
Nämnden har tillsynsansvar över minst 100 förorenade områden i Vingåker.
Nämnden ska även handlägga inkommande ärenden såsom underrättelse om
förorening, anmälan om efterbehandling av förorenade mark och
asbestärenden.
Ingen egeninitierad tillsyn över förorenade områden är planerad för 2021.
Eventuellt ett nationellt skjutbanaprojekt. Timavgift kommer debiteras för
tillsynen.

30

Vingaker.se

14 (
16)

7.2.12 Miljöövervakning
Nämnden är medlem i Södermanlands Luftvårdsförbund, samt Hjälmarens
vattenråd och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Nämnden planerar inte
några övriga insatser för miljöövervakning under 2021.

8

Projekt

Miljöinspektörerna förväntas delta aktivt i kommunövergripande projekt,
såsom arbete med avfallsplan, VA-plan, detaljplaner, Översiktsplan och andra
kommunala projekt. Miljöinspektörerna deltar i projektgrupperna i mån av tid.

9

Prioritering 2021

Nämndens resurser under 2020 räcker inte till för att genomföra all den tillsyn
som det finns behov utav. Nämnden måste därför göra prioriteringar i sin
planering.
För 2021 planeras tillsyn på miljöfarliga verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter som betalar fast årlig avgift, samt inventering och
tillsyn av små avlopp.
Tillsyn av U verksamheter som inte betalar fast årlig avgift kommer utföras i
mån av tid, likaså den planerade tillsynen av köldmedia hantering för icke
rapporteringsskyldiga verksamheter.
Nämnden har för 2021 valt att inte genomföra någon egeninitierad tillsyn över,
animaliska biprodukter och strandskydd.
9.1

Övriga prioriteringar

Enheten måste ibland på grund av hög arbetsbelastning prioritera bland
ärendena. Enheten prioriterar då den planerade tillsynen och
tillståndsansökningar framför handläggning av inkommande ärenden av typen
icke akuta klagomål och dispensansökningar, med längre handläggningstider
som följd. Tillsyn på verksamheter som betalar fast årlig avgift prioriteras före
timdebiterade verksamheter. Enheten kan även behöva begränsa insatser för
information/rådgivning till allmänheten, samt deltagande i projekt- och
samrådsgrupper.

10

Plan 2021–22

Enligt behovsutredningen kommer tillsynsbehovet att öka något under 2021
och 2022. Ökat behov av tillsyn kommer kunna hanteras av mindre persona än
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resultatet av tidigare behovsutredningar genom ett effektivare arbetssätt. Med
nuvarande resurser måste nämnden prioritera i sina tillsynsinsatser för dessa år.

11

Sanktioner

Samhällsbyggnadsnämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid
bristande efterlevnad av lagstiftningen finns bland annat i miljöbalken. Denna
anger om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, ska den
vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen.
Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande eller
förbud. Det finns också möjlighet att kombinera dessa beslut med vite.
Nämnden kan besluta om miljösanktionsavgift om en verksamhet bryter mot
vissa nämnda bestämmelser i miljöbalken (förordningen om
miljösanktionsavgifter 1998:950).
Om myndigheten får kännedom om att en enligt miljöbalken brottslig handling
begåtts, är den skyldig att åtalsanmäla denna händelse. En rutin för
åtalsanmälan har upprättats.
Enheten saknar i nuläget extern juridisk expertkompetens inom miljöbalkens
område.

12

Uppföljning och utvärdering av tillsynen

12.1

Intern kontroll och verksamhetsuppföljning

En separat plan för internkontroll och verksamhetsuppföljning finns upprättad.
12.2

Extern utvärdering

Extern granskning av tillsynen utförs av länsstyrelsen. Interna revisioner
genomförs med hjälp av kommunens revisorer.
12.3

Uppföljning

Uppföljning sker kvartalsvis och utvärderas i en verksamhetsberättelse efter
årets slut.
Nuvarande internkontroll syftar i huvudsak till att kontrollera att tillsynsplanen
för miljö- och hälsoskydd följs i tillräcklig utsträckning.
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Beredskap

Vingåkers kommun har en krisledningsplan som fastställdes av
kommunfullmäktige. Krisledningsplanen visar hur kommunens verksamhet ska
organiseras och ledas vid kris och extraordinära händelser.
Myndigheten har en fastställd rutin för beredskap vad gäller till exempel
kemikalie- och oljeolyckor.

33

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

88 (xx)

Sbn §

SBN 2020/374

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar den reviderade delegationsordningen avseende
arbetsgivaransvar för Samhällsbyggnadsnämnden.
2. Samhällsbyggnadsnämnden antar den reviderade delegationsordningen då den nya
strålskyddslagen (2018:396) ersätter den tidigare strålskyddslagen (1988:220).
3. Samhällsbyggnadsnämnden antar den reviderade delegationsordningen där
punkterna Beslut om förhandsbesked inom och utanför område som omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser finns med i delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning angående personalpolitik.
Beslutspunkterna om förhandsbesked inom och utanför område som omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser bör finnas
med i Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-03
Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-03
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta den reviderade
delegationsordningen avseende personalpolitik för Samhällsbyggnadsnämnden.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta den reviderade
delegationsordningen då den nya strålskyddslagen (2018:396) ersätter den tidigare
strålskyddslagen (1988:220).
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta den reviderade
delegationsordningen där punkterna Beslut om förhandsbesked inom och utanför
område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser finns med i
delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning angående personalpolitik.
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. 2. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan.
Beslutspunkterna om förhandsbesked inom och utanför område som omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser bör finnas med i Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordningen.
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Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vingåkers kommun inrättade för fyra år sedan två så kallade områden som utöver
ledningsstödet placerades inom Kommunledningsförvaltningen; område Upplevelser
och område Samhällsbyggnad. Efter en utredning beslutades det att de båda områdena
skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav är område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad inte längre placerade inom Kommunledingsförvaltningen, vilket gör
att Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik.
Område Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Samhällsbyggnadsnämnden är därmed
anställningsmyndighet och har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personal inom
Plan-och bygg samt miljökontoret inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning angående personalpolitik. Se bilaga Reviderad delegationsordning
för Samhällsbyggnadsnämnden.
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan. Den nya
strålskyddslagen innehåller ändrade och nya bestämmelser om grundläggande
principer för strålskydd. Vissa verksamheter är i enlighet med det nya regelverket
anmälningspliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för
anmälningspliktiga verksamheter med joniserande strålning. Vissa verksamheter med
strålning har tillståndsplikt. Ändringarna innebär bland annat förändringar i
bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, ökat skydd för arbetstagare
som hanterar strålning i sitt arbete och justerade krav på tillstånd för verksamheter
som använder joniserande strålning såsom gamma- och röntgenstrålning. Lagen
innehåller även en reglering av åldersgräns för användning av kosmetiska solarium.
Beslutspunkterna om förhandsbesked inom och utanför område som omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser bör finnas med i Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning enligt följande förslag:
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l) Beslut om
förhandsbesked inom
område som omfattas
av detaljplan eller
områdesbestämmelser.

PBL 9
Ordförande
kap.
§§ 17 och
18

Vice ordförande

m) Beslut om
förhandsbesked
utanför område som
omfattas av detaljplan
eller
områdesbestämmelser.

PBL 9
Byggnadsinspektör
Plan- och byggchef
kap.
Bygglovshandläggare
§§ 17 och
18

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat detta ärende med hänsyn till
omorganisationen och upprättandet av Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat detta ärende med hänsyn till den nya
strålskyddslagen.
Skäl till beslut
Eftersom område Kultur och område Samhällsbyggnad har bildat en egen förvaltning
bör personalansvaret ligga på respektive nämnd istället för att ligga under
Kommunledningsförvaltningen som det gjorde innan omorganisationen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Reviderad delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Pontus Lindström
Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Målet påverkas inte av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Målet påverkas inte av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Målet påverkas inte av beslutet

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Inledning
Vad är delegering
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (2017:725) får en nämnd, med vissa undantag,
uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller enligt 7 kap 5-8 §§ åt en anställd i
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Beslut som har fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 40 §
kommunallagen anmälas till nämnden.
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen uppdra åt ordförande eller annan
ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som bedöms så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap. 38 § Kommunallagen. I följande
ärendeslag får inte beslutanderätten delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta om överklagan av
beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. Yttrande till besvärsinstans
gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av respektive delegat.
Delgeringsordningens beslutsstruktur
Delegationsordningen anger beslutande tjänsteperson. Därutöver har överordnade chefer
inom respektive verksamhetsområde rätt att fatta beslut. Vid behov kan delegat närhelst den
anser det nödvändigt lyfta beslut uppåt i delegationsstrukturen. När en delegat är frånvarande
övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen ersättare finns
utsedd för tjänstepersonen
övergår delegationen till överordnad chef.
Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och
tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän.
En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegation. Detta kan bero på
exempelvis missbruk av delegeringsbefogenheten. Tjänstepersonen återkallelse av
delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende.
För några typer av ärenden i delegeringsordningen anges ”Samråd ska ske med...”. Det
betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteperson före beslut fattas. Samråd sker
muntligt om inte annat anges. Delegaten är alltid ansvarig för beslutet.
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Vidaredelegering
I de ärenden då nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef
även rätt att vidaredelegera beslutanderätten om inget annat anges. Förvaltningschefs
vidaredelegering får endast ske i två led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas
till kommunstyrelsen så snart det är möjligt.
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska ske vid nästkommande sammanträde. Anmälan
sker genom förteckning.
Vid anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen ska följande framgå:
• diarienummer eller ett unikt löpnummer - ärendet ska gå att identifiera
• hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen som ligger till grund för beslutet
• datum för beslut
• namn på beslutsfattare/delegat
Överklagandetid
Överklagandetiden för ett delegationsbeslut börjar gälla från och med berörd sakägare har
tagit del av beslutet och tre veckor framåt i enlighet med förvaltningslagen
(förvaltningsbesvär). Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen
(laglighetsprövning) räknas tiden för överklagande från den tidpunkt då protokollet från det
sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes anslagits på kommunens anslagstavla.
Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan ledamot
som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde. Denna speciella delegation framgår av delegationsordningen.
Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 30-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut.
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska
istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.
Revidering
Delegationsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar
delegationsordningen, t.ex. ändring i lagstiftning eller organisation. Nämnden är ansvarig för
att revidering sker och beslutar om ändring i delegationsordning.
Kommunchefen/förvaltningschefen beslutar om ändrad vidaredelegering. En övergripande
översyn av delegationsordning och verkställighetsuppgifter ska göras årligen.
Hänskjutning av beslut
En delegat ska hänskjuta beslut uppåt till det delegerande organet om beslutet, trots att det i
formell mening kan sägas rymma inom delegationen, innehåller sådana omständigheter att
det av principiella eller politiska skäl bör fattas av det delegerande organet.
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Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar tjänstepersoner på Vingåkers
kommun så kallande verkställighetsbeslut. Verkställighet betyder att åtgärden är en normal
del av en tjänstepersons uppdrag i kraft av dennes tjänsteställning och innebär
tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. För
att beslut ska kunna anses som verkställighet krävs att det finns politiskt fastställda mål för
verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Kännetecknande för
verkställighetsbeslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. En stor del
av de beslut som fattas på Vingåkers kommun
är av typen verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
Definitioner
- Nämnd likställs med Kommunstyrelsen.
- Kommunchef likställs med förvaltningschef
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1 Allmänna ärenden
Ärende/Ärendegrupp
Lagrum
1.1
Avskrivnings- och avvisningsbeslut

Delegat

Ersättare

Besluta om att lämna ärende/anmälan
utan åtgärd.

Miljöinspektör/
Miljöchef/PlanByggnadsinspektör/ och byggchef
Samhällsplanerare

Besluta att ett ärende ska avskrivas (t
ex då sökanden har avlidit, flyttat, på
egen begäran drar tillbaka ärendet
eller då störningen bedöms ha
upphört).

Miljöinspektör/
Miljöchef/PlanByggnadsinspektör/ och byggchef
Samhällsplanerare

Avskrivning av beslut som fattats av
Miljöchef/Plannämnd.
och byggchef
1.2
Handläggning av överklagade ärenden

Nämndens
ordförande

Besluta att avge yttrande till högre
instans med anledning av
överklagande av beslut som fattats
med stöd av delegation

Förvaltningschef

Besluta att ett ärende ska avvisas då
tidsfristen för överklagande har gått
ut

Miljöchef/Planoch byggchef

24 § FL

Yttrande till högre instans i samband 25 § FL
med rättidsprövning av överklagat
delegationsbeslut.
1.3

Miljöinspektör/
Miljöchef/PlanByggnadsinspektör/ och byggchef
Samhällsplanerare
Miljöchef/Planoch byggchef

Förvaltningschef

Omprövning av rättelse av skrivfel

Rättelse av skrivfel i
delegationsbeslut.

26 § FL

Delegat i aktuellt
ärende

Rättelse av skrivfel och liknande i
beslut som inte har delegerats, det
vill säga nämnd- och
ordförandebeslut.

26 § FL

Nämndsekreterare

Omprövning av delegationsbeslut.

27 § FL

Delegat i aktuellt
ärende
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Ärende/Ärendegrupp
1.4
Överklaga beslut

Lagrum

Delegat

Överklaga beslut och domar
som innefattar ändring av
delegatens beslut.

22 § FL

Delegat i aktuellt
ärende

1.5

Ersättare

Brådskande ärenden/utse ombud

Besluta i ärenden av sådan
brådskande art att inte
nämndens avgörande kan
avvaktas. Sådant beslut ska
anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

6 kap 36 §
KL

Nämndens ordförande

Vice ordförande

Besluta att utse ombud att
företräda nämnden i mål och
ärenden vid länsstyrelse,
mark- och miljödomstol och
andra myndigheter

6 kap. 6 §
KL

Nämndens ordförande

Vice ordförande

1.6

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och Tryckfrihetsförordningen
(1949:105)

Besluta att helt eller delvis
avslå enskilds framställan om
utlämnande av allmän
handling, eller beslut att lämna
ut den med förbehåll som
inskränker den enskildes rätt
att röja innehållet eller annars
förfoga över handlingen.

6 kap 3 §, Miljöchef/Plan- och
10 kap 14 § byggchef
OSL, 2 kap
12-14 §§
TF

Förvaltningschef

Göra bedömning av när enskilt
eller allmänt intresse
överväger när det gäller
utlämnande av sådana
uppgifter som kan vara
belagda med sekretess enligt
dessa paragrafer.

30 kap 27 § Miljöchef/Plan- och
och 31 kap byggchef
12-13 §§
OSL

Förvaltningschef

1.7

Lag om viten (1985:206)

Förena föreläggande och
förbud med vite upp till
25 000 kronor.

3§

Miljöchef/Plan- och
byggchef
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Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Förena föreläggande och
förbud med löpande vite
upp till 10 000 kr för varje
överträdelse eller 5 000 kr
per tidsperiod om
föreläggande inte åtlytts

4§

Miljöchef/Plan- och
byggchef

Ansöka hos mark- och
miljödomstol respektive
förvaltningsrätt om
utdömande av vite
1.8

21 kap.1 §
Miljöchef/Plan- och
tredje stycket byggchef
8 MB
respektive 6 §
viteslagen
Ändring eller upphävande på sökandens begäran

Besluta om
lov/tillstånd/dispens i en
viss ärendegrupp. Besluta
att på sökandens begäran
upphäva eller ändra
bestämmelser och villkor i
ett beslut.
1.9

16 kap 2 §
MB

Ersättare
Förvaltningschef

Miljöinspektör/
Byggnadsinspektör/
Samhällsplanerare

Delegat i aktuellt
ärende

Yttranden

Avge yttrande till
socialnämnden i ärenden
om serveringstillstånd
enligt alkohollagen

Miljöinspektör

Miljöchef

Avge yttrande till
Polismyndigheten avseende
lokala ordningsföreskrifter

Miljöinspektör

Miljöchef

Ordförande

Vice ordförande

Miljöchef/Plan- och
byggchef

Förvaltningschef

1.10

Kurser och
konferenser

Förtroendevaldas
deltagande i kurser,
konferenser och liknande
1.11

Upphandling

Direktupphandling upp till
av kommunen fastställt
belopp för
direktupphandling
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Inköp/avrop av varor och
tjänster enligt avtal
Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Godkännande av
upphandlingsunderlag

Miljöchef/Plan- och
byggchef
Delegat

Förvaltningschef

Miljöchef/Plan- och
byggchef

Förvaltningschef

Ersättare

Miljöbalken

2

Ärende/Ärendegrupp
Lagrum
Allmänna hänsynsregler m m 2 kap. MB

Delegat

Ersättare

Besluta i tillsynsärende gällande
tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

Miljöinspektör

Miljöchef

2.1

2 kap. 2-9
§§, 26 kap.
MB

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB

Avge yttrande till verksamhetsutövare
inför eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning

6 kap. 4 §
MB

Miljöchef

Förvaltningschef

Avge yttrande till länsstyrelsen med
anledning av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan.

6 kap. 5 §
MB

Miljöchef

Förvaltningschef

Avge yttrande över
miljökonsekvensbeskrivning som inte
kungörs tillsammans med ansökan i ett
mål eller ärende.

6 kap. 8 §
MB, 12 §
FMKB

Miljöchef

Förvaltningschef

Avge yttrande om MBK i samband med 6 kap. 12-14 Miljöchef
att MKB för plan eller program
§§ MB och
upprättas eller med anledning av att
8 § FMBK
MKB för plan eller program upprättas.

Förvaltningschef

2.2

Skydd av områden, 7 kap. MB

Besluta i ärenden om tillstånd enligt
föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter
som kommunen har meddelat eller om
dispens från sådana
vattenskyddsföreskrifter, om det finns
särskilda skäl för det.

7 kap. 22 §
Miljöinspektör
första
respektive
andra
styckena MB

Miljöchef

Besluta om undantag (tillstånd eller
dispens) från vattenskyddsföreskrifter
som länsstyrelsen har meddelat i den

7 kap. 22 §
Miljöinspektör
tredje stycket
första

Miljöchef

9
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mån länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden.
Ärende/Ärendegrupp

meningen
MB
Lagrum

Besluta i anmälningsärende om åtgärd
inom vattenskyddsområde som
länsstyrelsen överlåtit på kommunen.

7 kap. 22 § tredje
Miljöinspektör
stycket andra
meningen
MB

Besluta i tillsynsärende gällande
områden eller djur- eller växtart över
vilka kommunen har tillsyn enligt 7
kap. miljöbalken.

2 kap. 9 §
MTF

Miljöinspektör

Meddela dispens från strandskyddet
enligt Länsstyrelsens förordnande.
Beslut om avslag sker i
samhällsbyggnadsnämnden

7 kap. 18 §
Miljöbalken
(1998:808)

Byggnadsinspektör Plan- och
byggchef

Meddela dispens från strandskyddet då
tillstånd meddelas eller anmälan godtas
för enskild avloppsanläggning enligt
miljöbalken. Beslut om avslag sker i
samhällsbyggnadsnämnden.

7 kap 18 §
Miljöbalken

Miljöinspektör

Tillsyn strandskyddsärenden

26 kap 3 §
Miljöbalken

Byggnadsinspektör Plan- och
byggchef

2.3

2.4

Delegat

Ersättare
Miljöchef

Miljöchef

Strandskydd

Miljöchef

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB

Avge yttrande till länsstyrelse eller
mark- och miljödomstol i den s k
kompletteringsremissen vid prövning av
ansökan om miljöfarlig verksamhet.

19 kap. 4 §
Miljöchef
MB, 9 §
FMH,
respektive 22
kap. 4 och 10
§§ MB

Miljöinspektör

Avge yttrande till länsstyrelse i
anmälningsärende angående mindre
ändring av tillståndspliktig verksamhet

21 § 3,22
och 26 §
FMH

Miljöchef

Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning med ansluten
vattentoalett.

13 § första
stycket 1
FMH

Miljöinspektör

Miljöchef

10
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Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

13 § första
stycket 2
FMH

Miljöinspektör

Miljöchef

Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
annan avloppsanordning än sådan till
vilken vattentoalett är ansluten inom de
delar av kommunen där tillstånd krävs
enligt kommunens lokala föreskrifter.

13 § fjärde
stycket
FMH, lokala
hälsoskyddsföreskrifter
19 kap. 5 §
punkt och 22
kap. 28 §
MB
Lagrum
13 § andra
stycket FMB

Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

Miljöchef

Delegat
Miljöinspektör

Ersättare
Miljöchef

Besluta i ärende om anmälan om
ändring av sådana avloppsanordningar
som avses i 13 § FMH

14 § FMH

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta i ärende om anmälan för att
inrätta en värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten.

17 § första
Miljöinspektör
stycket första
meningen
FMH

Miljöchef

Besluta i ärende om anmälan om att
driva eller arrangera viss verksamhet
enligt 38 § FMH.

38 § FMH

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta i ärenden om tillstånd för att
inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur
3. orm.
Ett sådant tillstånd kan förenas med
villkor.

39 § FMH,
lokala föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön

Miljöinspektör

Miljöchef

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig
verksamhet ska gälla även om det
överklagas.
Ärende/Ärendegrupp
Besluta i ärende om anmälan för att
inrätta annan avloppsanordning än som
kräver tillstånd.

11
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Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Besluta om tillstånd att inrätta annan
avloppsanläggning än vad som avses i
13 § första stycket förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
exempelvis avloppsanordningar för baddisk- och tvätt avloppsvatten, inom de
områden som anges i Vingåkers
kommuns lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa.

40 § första
Miljöinspektör
stycket 3
FMH, lokala
föreskrifter
för att
skydda
människors
hälsa och
miljön

Miljöchef

Lokala
föreskrifter
för att
skydda
människors
hälsa och
miljön
Lokala
föreskrifter

Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

Miljöchef

3 kap. 31 §
Miljöinspektör
2-3 MTF, 10
kap. 14 §
MB, 18-21
§§ FAM

Miljöchef

Tillstånd enligt dessa bestämmelser
krävs inte för avloppsanläggning som
kräver tillstånd enligt 5§ eller anmälan
enligt 21§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd eller om
avloppsanordningen är avsedd att föra
avloppsvattnet till enbart en allmän
avloppsanläggning.
Besluta om dispens från vad som gäller
enligt kommunens lokala föreskrifter för
att skydda människors hälsa och miljön,
om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Besluta om avgift för prövning av
ansökningar om tillstånd eller dispens,
handläggning av anmälan samt för
tillsyn i övrigt enligt de lokala
föreskrifterna. Avgift tas ut enligt den
taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område som
kommunfullmäktige antagit.
2.5

Delegat

Ersättare

Verksamheter som orsakar
miljöskador, 10 kap. MB

Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av föroreningsskada.
Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av allvarlig miljöskada.
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Ärende/Ärendegrupp
Besluta i anmälningsärende om
avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan
medföra ökad risk för spridning eller
exponering av föroreningarna.
2.6

Ersättare
Miljöchef

11 kap. 9a-b
och 13 §§
MB, 21 §
FVV

Miljöchef

Förvaltningschef

12 kap. 6 §
MB

Miljöchef

Förvaltningschef

14 kap, 9 §
Miljöchef
tredje stycket
MB

Förvaltningschef

Jordbruk och annan
verksamhet, 12 kap. MB

Besluta avge yttrande i ärende om
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 §
MB
2.8

Delegat
Miljöinspektör

Vattenverksamhet, 11 kap.
MB

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om
anmälan av vattenverksamhet eller till
länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i ärende om tillstånd för
markavvattning.
2.7

Lagrum
28 § FMH

Kemiska produkter och
biotekniska organismer, 14
kap. MB

Besluta avge yttrande i ärende om
dispens från förbud att sprida kemiska
och biologiska bekämpningsmedel över
skogsmark.

Besluta i ärende om tillstånd för
14 § SNFS
yrkesmässig spridning av bekämpnings- 1997:2
medel inom ett vattenskyddsområde
eller i tomtmark för flerfamiljshus, på
gårdar till förskolor och skolor eller
allmänna lekplatser samt vid planeringsoch anläggningsarbeten.

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta i ärende om anmälan om
spridning av bekämpningsmedel på
banvall, idrottsanläggning, och områden
större än 1000 m² där allmänheten får
färdas fritt med undantag för åkermark.
Besluta i ärende om undantag från
informationsplikten för den som avser

Miljöinspektör

Miljöchef

13 och 16 §§ Miljöinspektör
SNFS 1997:2

Miljöchef

13

11 § SNFS
1997:2

58

att sprida bekämpningsmedel på
områden där allmänheten får färdas fritt.
Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor.

NFS 2003:24 Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende
om anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen.

Förordningen Miljöinspektör
(2007:846)
om
fluorerade
växthusgaser
och ozonnedbrytande
ämnen

Miljöchef

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd
för att avlägsna PCB-produkter i
byggnader och anläggningar.

18 § förordningen
(2007:19)
om PCB m.

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta i ärende om tillsyn över
kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt där nämnden
ansvarar för tillsynen.

2 kap. 19 §
Miljöinspektör
5-9, 2 kap 31
§ 5-6 och
samt 2 kap
32-33 §§
MTF
Lagrum
Delegat

Miljöchef

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 15 kap. 18 § Miljöinspektör
själv kompostera eller på annat sätt
tredje och
återvinna eller bortskaffa avfall.
fjärde
styckena MB

Miljöchef

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för
kompostering i grupp- eller
flerbostadbebyggelse, förskolor etc.

Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

Miljöchef

Ärende/Ärendegrupp
2.9
Avfall och
producentansvar, 15 kap.
MB

Besluta om ärende om anmälan om
kompostering eller annan
återvinning/annat bortskaffande om
annat avfall än trädgårdsavfall.

45 § AF

14

Ersättare
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Besluta om undantag vad avser latrin

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Miljöchef

Besluta om undantag vad avser
samkompostering av latrin och
komposterbart hushållsavfall.

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Miljöchef

Besluta om undantag av avser slam.

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Miljöchef

Beslut om utökat slamsugningsintervall

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Miljöchef

Besluta om undantag från hämtning av
slam, latrin och komposterbart
hushållsavfall hos aktiva jordbrukare.
Besluta om gemensam sopbehållare.

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter
Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Miljöchef

Besluta om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall, latrin och slam för
permanentboende och deltidsboende.

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Miljöchef

Besluta om undantag vad avser egen
behandling av hushållsavfall.

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter
Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Miljöchef

Besluta om föreläggande eller förbud
utan vite i ärenden som nämnden
ansvarar för.

26 kap. 9 §
MB

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta att förena föreläggande eller
förbud med (fast) vite om högst 25 000
kronor för respektive adressat i varje
enskilt ärende.

26 kap. 14 §
MB
3 § Lag
(1985:206)
om viten

Miljöchef

Förvaltningschef

Förena föreläggande och förbud med
löpande vite upp till 10 000 kr för varje

26 kap. 14 §
MB

Miljöchef

Förvaltningschef

Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga
skäl föreligger.
2.10

Miljöchef

Miljöchef

Tillsyn, 26 kap. MB

15
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överträdelse eller 5 000 kr per tidsperiod 4 § Lag
om föreläggande inte åtlytts
(1985:206)
om viten
Vitesförelägganden som beslutats på
delegation ska särskilt redovisas för
nämnden.
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
26 kap. 13 §
nyttjanderättshavare att lämna uppgift
MB
om ny ägares eller nyttjanderättshavares
namn och adress.

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta att sända föreläggande eller
26 kap. 15 §
förbud, som meddelats mot någon i
MB
egenskap av ägare m m till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

Miljöinspektör

Miljöchef

26 kap. 19 § Miljöinspektör
tredje stycket
MB

Miljöchef

Besluta att begära att den som bedriver
verksamhet som kan befaras medföra
olägenhet för människors hälsa eller
påverka miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrade
åtgärder.

Besluta att förelägga den som bedriver 26 kap. 21 §
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna Mb
de uppgifter och handlingar som behövs
för tillsynen.

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta att förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som
upplåter byggnad för bostäder eller
allmänt ändamål, att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och
dess verkningar som behövs för
tillsynen.
Ärende/Ärendegrupp
Besluta att föreskriva att undersökning
av verksamhet och dess verksamhet i
stället ska utföras av någon annan och
utse någon att göra sådan undersökning,
om kostnaden för undersökningen inte
överstiger 25 000 kronor.

Miljöinspektör

Miljöchef

Lagrum
Delegat
26 kap. 22 § Miljöinspektör
första stycket
MB

Ersättare
Miljöchef

16

26 kap. 22 §
MB
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Besluta om att förena beslut om
undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller egendom till dess
undersökningen är slutförd.

26 kap. 22 § Miljöinspektör
tredje stycket
MB

Bestämma att beslut i tillsynsärende ska 26 kap. 26 §
gälla omedelbart även om det
MB
överklagas.

Miljöchef

Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om att påföra avgift för
prövning och tillsyn enligt kommunens
taxa om avgifter inom miljöbalkens
tillämpningsområde.

27 kap. 1 §
Miljöinspektör
MB,
Kommunens
taxa

Miljöchef

Besluta om nedsättning av avgift eller
efterskänkande av avgift i enskilt fall
enligt vad som föreskrivs i kommunens
taxa.

Kommunens Miljöchef
taxa

Förvaltningschef

2.11

Tillstånds giltighet,
omprövning m m, 24 kap.
MB

Besluta att på ansökan av
tillståndshavare upphäva eller ändra
bestämmelser och villkor i ett
tillståndsbeslut.
2.12

24 kap. 8 §
MB

Avgifter, 27 kap. MB

Bestämma att beslut om avgift ska gälla 9 kap. 5 §
omedelbart även om det överklagas.
FAPT
2.13
Tillträde m m, 28 kap. MB

Miljöinspektör

Miljöchef

28 kap. 1 och Miljöinspektör
7 § MB

Miljöchef

Besluta att begära polishjälp för att få
28 kap. 1 och Miljöinspektör
tillträde till fastigheter, byggnader,
8 §§ MB
andra anläggningar samt transportmedel
för att myndighetens uppgifter ska
kunna utföras.

Miljöchef

Besluta att meddela förbud att rubba
eller skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut vid
undersökningar.
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2.14

Miljösanktionsavgifter, 30
kap. MB

Besluta om miljösanktionsavgift upp till 30 kap. 3 §
25 000 kronor.
MB

Miljöchef

Förvaltningschef

Miljösanktionsavgift som beslutats på
delegation ska särskilt redovisas för
nämnden.
Ärende/Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Beslut att meddela förelägganden och
22 § LL
förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av livsmedelslagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd av EGbestämmelserna.

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta att ta hand om en vara samt – om
förutsättningar för det föreligger – att låta
förstöra varan på ägarens bekostnad, om
varans värde kan antas understiga 10 000
kronor.

Miljöchef

Förvaltningschef

3
3.1

Lagrum

Livsmedelsområdet m m
Livsmedelslagen

24 § första
och andra
styckena
LL, 34 §
LF

Besluta att, om det inte finns särskilda
24 § tredje Miljöinspektör
skäl för något annat, på ägarens
stycket LL,
bekostnad låta förstöra vara eller varor
34 § LF
som omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6
LL.

Miljöchef

Besluta att begära hjälp av
polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller verkställighet
av beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger.

27 § LL

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om sanktionsavgift enligt
livsmedelslagen upp till 25 000 kr

30 a § LL

Miljöchef

Förvaltningschef

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta att förordna att ett beslut ska
33 § LL
gälla omedelbart även om det överklagas.
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Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till 25 000
kronor för respektive adressat i varje
enskilt ärende.

23 § LL
3 § Lagen
om viten

Miljöchef

Förvaltningschef

Förena föreläggande och förbud med
löpande vite upp till 10 000 kr för varje
överträdelse eller 5 000 kr per tidsperiod
om föreläggande inte åtlytts

23 § LL
4 § Lagen
om viten

Miljöchef

Förvaltningschef

Besluta om skyldighet för den som är
sysselsatt med livsmedelsverksamhet att
genomgå läkarundersökning om det
behövs av livsmedelshygieniska skäl.

8 § LF

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om återkallande eller tillfälligt
upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning.

24 § LF

Miljöinspektör

Miljöchef

3.2

Livsmedelsförordningen

Ärende/Ärendegrupp
Lagrum
Delegat
Ersättare
3.3
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter
Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig
kontrollavgift.

3-6 §§
Miljöinspektör
FAOKL,
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens
taxa

Miljöchef

Besluta om avgift för godkännande och
registrering.

13-14 §§
Miljöinspektör
FAOKL,
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens
taxa

Miljöchef

Besluta om att sätta ned eller efterskänka 10 §
Miljöchef
avgiften.
FAOKL
Kommunens
taxa

19

Förvaltningschef

64

Beslut om avgift för uppföljande
kontroll och utredning av klagomål som
föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket

Art 79, 2 C
och 83 p, 1
2017/625

Miljöinspektör

Miljöchef

18 §
Miljöinspektör
FAOKL
Kommunens
taxa

Miljöchef

12-13 §
FAOKL
Besluta om avgift för
kontrollmyndighetens bemanning vid
slakterier, stycknings-anläggningar och
vilthanteringsanläggningar.
3.4

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Beslut att meddela förelägganden och
23 § LFAB
förbud utan vite som behövs för
12 § FFAB
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som meddelats med
stöd EG-bestämmelserna.

Miljöinspektör

Miljöchef

Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till 25 000
kronor för respektive adressat i varje
enskilt ärende.

24 § LFAB
3 § Lagen
om viten

Miljöchef

Förvaltningschef

Förena föreläggande och förbud med
löpande vite upp till 10 000 kr för varje
överträdelse eller 5 000 kr per tidsperiod
om föreläggande inte åtlytts
Besluta att ta hand om en vara samt – om
förutsättningar för det föreligger – att
låta förstöra varan på ägarens bekostnad,
om varans värde kan antas understiga 10
000 kronor.

24 § LFAB
4 § Lagen
om viten

Miljöchef

Förvaltningschef

25 § LFAB

Miljöchef

Förvaltningschef

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av kontrollen
eller verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan begäran
föreligger.

27 § LFAB

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta att förordna att ett beslut ska
gälla omedelbart även om det
överklagas.

33 § LFAB

Miljöinspektör

Miljöchef
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3.5

Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll

Besluta i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning.

Art.31.1 a
Miljöinspektör
och b EG
882/2004
Art 4, EG
853/2004,
23 § LF, 1111a §§
LIVSFS
2009:5

Miljöchef

Besluta i ärende om godkännande av
livsmedelsanläggning.

Art. 31.2 c, Miljöinspektör
EG
882/2004
Art. 4 EG
853/2004
23 § LF, 8 §
LIVSFS
2009:5

Miljöchef

Beslut om villkorat godkännande av
livsmedelsanläggning samt om
förlängning av sådant godkännande.

Art. 31.2 d,
EG
882/2004
23 § LF

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om att omhänderta en sändning
av livsmedel till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat av
offentlig kontroll vid misstanke om
bristande efterlevnad m m

Art. 18 EG
882/2004

Miljöinspektör

Miljöchef

Ärende/Ärendegrupp
Beslut om omhändertagande av
livsmedel från tredjeländer som inte
överensstämmer med bestämmelserna i
livsmedelslagstiftningen samt beslut om
att
a) Förordna att livsmedlet
destrueras, blir föremål för
särskild behandling i enlighet
med art. 20 eller återsänds
utanför gemenskapen i enlighet
med art. 21 eller vidtagande av
andra lämpliga åtgärder.
b) Beträffande livsmedel som redan
släppts ut på marknaden,
förordna om att livsmedlet

Lagrum
Art 19.1 i
EG
882/2004

Delegat
Miljöinspektör

Ersättare
Miljöchef
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återkallas eller dras tillbaka från
marknaden innan någon av de
åtgärder som angetts i punkt a)
vidtas.
Besluta om att omhänderta sändning av
livsmedel i avvaktan på destruktion eller
vidta andra lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda människors
och djurs hälsa.

Art. 19.2 i
EG
882/2004

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om sanering eller andra åtgärder
som anses vara nödvändiga för att se till
att livsmedel är säkra eller att
livsmedelslagstiftningen följs.

Art. 54.2 a) Miljöinspektör
EG
882/2004

Miljöchef

Besluta om att begränsa eller förbjuda
utsläppande av livsmedel på marknaden
och import och export av livsmedel.

Art. 54.2 b) Miljöinspektör
EG
882/2004

Miljöchef

Besluta att beordra att livsmedel
återkallas, dras tillbaka från marknaden
och/eller destrueras.

Art 54.2 c)
EG
881/2004

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om tillstånd till att livsmedel
används för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för.

Art. 54.2 d) Miljöinspektör
EG
882/2004

Miljöchef

Besluta att tillfälligt avbryta driften av
eller stänga hela eller delar av det
berörda företaget under en lämplig
tidsperiod.

Art. 54.2 e) Miljöinspektör
EG
882/2004

Miljöchef

Besluta om att tillfälligt återkalla en
livsmedelsanläggnings godkännande.

Art. 54.2 f)
EG
882/2004

Miljöchef

Beträffande livsmedel av icke-animaliskt
ursprung som är föremål för strängare
kontroller i enlighet med art. 15.5 och
som inte kontrollerats eller hanterats i
enlighet med art. 17, se till att det
återkallas och omhändertas och att det
därefter antingen destrueras eller
återsänds i enlighet med art. 21.
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Besluta om permanent upphävande av
godkännande av livsmedelsanläggning
när verksamheten upphört.

Art. 31 EG
882/2004;
art 4 EG
853/2004

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om åtgärder som avses i art. 19
för sändningar från tredje länder.

Art. 54.2 g) Miljöinspektör
EG
882/2004

Miljöchef

Besluta om andra åtgärder som den
behöriga myndigheten anser vara
motiverade.

Art. 54.2 h) Miljöinspektör
EG
882/2004

Miljöchef

3.6

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)

Besluta om att fastställa faroanalys enligt
2c § samt undersökningsprogram och
dess parametrar, provtagningspunkter
och frekvenser av normal respektive
utvidgat undersökningsprogram

Miljöinspektör

Miljöchef

Delegat

Ersättare

Avge yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden i ärende
angående bygglov, rivningslov och
marklov som rör enstaka småhus eller
fritidshus.

Miljöchef

Miljöinspektör

Avge yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden angående
detaljplan och områdesbestämmelser
där enkelt planförfarande tillämpas.

Miljöchef

Miljöinspektör

Avge yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden över förslag
till detaljplan och områdesbestämmelser under granskningstiden
när nämnden tidigare avgivit yttrande i
samrådsskedet.

Miljöchef

Miljöinspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende
rörande bidrag för åtgärder och andra
åtgärder i bostäder.

Miljöchef

Miljöinspektör

Ärende/Ärendegrupp
3.7
Vissa övriga ärenden

12 §
SLVFS
2001:30,
omtryck
LIVFS
2017:2
Lagrum

23

68

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende
om tillstånd för att inrätta hem för vård
och boende som drivs av en enskild
eller sammanslutning.

Miljöchef

Miljöinspektör

Avge yttrande till polismyndighet i
ärende om allmänna sammankomster,
offentliga tillställningar, bullrande
verksamheter och liknande
verksamheter.

Miljöchef

Miljöinspektör

Avge yttrande till polismyndighet i
ärende om tillstånd till hotell- och
pensionat.

Miljöchef

Miljöinspektör

Besluta att förena föreläggande och
förbud enligt strålskyddslagen med vite
om högst 25 000 kronor.

34 § SSL

Miljöchef

Förvaltningschef

Förena föreläggande och förbud med
löpande vite upp till 10 000 kr för varje
överträdelse eller 5 000 kr per
tidsperiod om föreläggande inte åtlytts

34 § SSL
4 § Lagen
om viten

Miljöchef

Förvaltningschef

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende 16 a § SSF, Miljöinspektör
enligt strålskyddslagstiftningen.
Kommunens
taxa

Miljöchef

Ärende/Ärendegrupp

Ersättare

4
4.1

Lagrum

Delegat

Övriga lagar
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Avgift för prövning om försäljningstillfälle
enligt 5 kap 1 §

8 kap 1§

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om avgift för tillsyn.

8 kap 2 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om föreläggande och förbud.

7 kap 9,12,
12, 15 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Förena beslut om föreläggande och förbud
vid vite upp till 25 000 kr

7 kap 15 § 3
§ Lagen om
viten

Miljöchef

Förvaltningschef
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Miljöchef
Förena föreläggande och förbud med
7 kap 15 §
löpande vite upp till 10 000 kr för varje
4 § Lagen om
överträdelse eller 5 000 kr per tidsperiod om viten
föreläggande inte åtlytts

Förvaltningschef

Återkalla ett försäljningstillstånd

7 kap 10 §

Miljöchef

Förvaltningschef

Meddela varning

7 kap 11 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Rätt att begära in upplysningar, handlingar,
varuprover och liknande som behövs för
tillsynen.

7 kap 17 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Rätt till tillträde till områden, lokaler och
andra utrymmen som berörs av denna lag
eller anslutande föreskrifter.

7 kap 18 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Begäran om polishandräckning.

7 kap 19 §

Miljöinspektör

Miljöchef

4.2

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Rätt att begära in de upplysningar och
handlingar som behövs för kontrollen.

21 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Rätt till tillträde till områden, lokaler och
andra utrymmen som används i samband
med detaljhandeln och hanteringen i övrigt
av läkemedel.

21 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om avgift för kontroll.

23 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om förbud för detaljhandel av öl.

3 kap 10 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om avgift för tillsyn

8 kap 10 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Rätt att begära biträde av polismyndigheten

9 kap 9 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Begära att få upplysningar, handlingar och
liknande som krävs för tillsynen

9 kap 15 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om att meddela varning eller förbud
till den som bedriver detaljhandel med öl

9 kap 19 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om förbud eller inskränkning av
försäljning av alkoholdrycker för ett visst
tillfälle.

9 kap 19 §

Miljöinspektör

Miljöchef

4.3

Alkohollagen (2010:1622)

25
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4.4

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa
Miljöinspektör

Miljöchef

Meddela de förelägganden och förbud som
behövs i enskilda fall för att denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen ska följas. Beslutet får förenas med
vite. Meddela rättelse på den felandes
bekostnad.

8 kap, 6, 10 § Miljöinspektör

Miljöchef

Förena beslut om föreläggande och förbud
vid vite upp till 25 000 kr

8 kap 7 §

Miljöchef

Förvaltningschef

Beslut om att försegla fastigheter,
byggnader, utrymmen och andra
anläggningar samt omhänderta material

8 kap 8, 9 §

Miljöchef

Förvaltningschef

Rättelse på en felandes bekostnad

8 kap 10 §

Miljöchef

Förvaltningschef

Besluta att begära upplysningar eller
handlingar som behövs för sådan tillsyn
enligt strålskyddslagen som nämnden
ansvarar för.

8 kap 4 §

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta i ärende om solarier inom nämndens
ansvarsområde
• med anledning av anmälan av
verksamhet i vilken solarium
upplåts till allmänheten
• i övrigt

32 § SSL
16 § SSF
8 och 13 §§
SSMFS
2008:36

Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

Miljöchef

Besluta om åtgärder till skydd för
människors hälsa.

4.5

4.6

4§

Strålskyddslagen (2018:396)

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Besluta om att debitera avgift.

5

8 kap 14 §

Plan- och bygglagen (2010:900) m.m.

Anmärkning:
1) Om bygglovet fordrar grannes eller annan sakägares hörande gäller delegationen
inte om respektive granne eller sakägare erinrat mot åtgärden
Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

26
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5.1

Plan- och Bygglagen (2010:900)

Beslut om
överenskommelse med
sökanden att planbesked
får lämnas senare än inom
fyra månader

PBL 5 kap. Plan- och byggchef
4§

Förvaltningschef

Beslut att göra anmälan till
inskrivningsmyndigheten
för anteckning i
fastighetsregistrets
allmänna del när fråga om
prövning enligt 6 kap. 5 §
PBL har väckts i
byggnadsnämnden m2
Beslut om bygglov inom
ramen för de föreskrifter
som anges i 9 kap. 30-32
§§ PBL i följande ärenden:
a) Nybyggnad av en- eller
två-bostadshus utanför
område med detaljplan,
inom ramen för de villkor
som bestämts i bindande
förhandsbesked
b) Nybyggnad eller
tillbyggnad inom
detaljplan för handel,
kontor, hantverk eller
industri
c) Nybyggnad inom
detaljplan av en- eller
tvåbostadshus som inte
hänför sig till rad- eller
kedjehusbebyggelse
d) Tillbyggnad av en- eller
två-bostadshus
e) Ny- eller tillbyggnad av
komplement-byggnad
f) Ny- eller tillbyggnad av
kiosk,
transformatorstation,
avlopps-pumpstation eller
därmed jämförliga
byggnader

PBL 6 kap. Plan- och byggchef
6§

Förvaltningschef

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
2 § första
Bygglovshandläggare
stycket 1
och 2

Plan- och byggchef
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g) Ta i anspråk eller inreda PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
byggnad helt eller delvis
2 § första
Bygglovshandläggare
för väsentligen annat
stycket 3a)
ändamål inom område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser

Plan- och byggchef

h) Inredande av någon
ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller
industri

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
2 § första
Bygglovshandläggare
stycket 3b)

Plan- och byggchef

i) Byte av färg,
fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller
andra åtgärder som
avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
2 § första
Bygglovshandläggare
stycket 3c)
och 8 §
första
stycket 2 c)

Plan- och byggchef

j) Ärende om att i område PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
av värdefull miljö
8 § första
Bygglovshandläggare
underhålla ett
stycket 2b)
byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som
avses i 8 kap. 13 § PBL i
den utsträckning som
framgår av detaljplan eller
områdesbestämmelser

Plan- och byggchef

k) Ändring av gällande
bygglov inom ramen för
tidigare medgiven
bruttoarea eller medgiven
avvikelse från detaljplan
eller
områdesbestämmelser
l) Beslut om
förhandsbesked inom
område som omfattas av
detaljplan eller
områdesbestämmelser.

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
2 § första
Bygglovshandläggare
stycket 1
och 2

Plan- och byggchef

PBL 9 kap. Ordförande
§§ 17 och
18

Vice ordförande

28
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m) Beslut om
förhandsbesked utanför
område som omfattas av
detaljplan eller
områdesbestämmelser.

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
§§ 17 och Bygglovshandläggare
18

Plan- och byggchef

Ärende/Ärendegrupp
l) Nybyggnad eller
väsentlig ändring av
upplag eller materialgårdar
(p. 2) fasta cisterner (p. 4),
samt murar och plank (p.
7)

Lagrum
Delegat
PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
8 § första
Bygglovshandläggare
stycket 1
och 16 kap.
7 § samt
PBF 6 kap.
1-2 §§

Ersättare
Plan- och byggchef

m) Uppsättande eller
väsentlig ändring av
skyltar eller
ljusanordningar

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
8 § första
Bygglovshandläggare
stycket 1
och 16 kap.
7 § samt
PBF 6 kap.
3-4 §§
PBL 9 kap Miljöinspektör
16 §

Plan- och byggchef

Beslut om rivningslov
PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
inom ramen för de
10 §
Bygglovshandläggare
föreskrifter som anges i 9
kap. 34 § PBL, dock ej
rivning av byggnad som ur
historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har
större värde eller rivning
som kräver beslut enligt
annan författning

Plan- och byggchef

Besluta att meddelat
tillstånd eller godtagen
anmälan om enskild
avloppsanläggning enligt
miljöbalken också gäller
som godtagen
bygganmälan enligt
bestämmelser i PBF 6 kap
5 § punkt 5

29
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Beslut om marklov inom
PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
ramen för föreskrifterna i 9 11-13 §§
Bygglovshandläggare
kap 35 § PBL

Plan- och byggchef

Bygglov för åtgärder som
inte kräver lov

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
14 §
Bygglovshandläggare

Plan- och byggchef

Beslut om villkorsbesked
inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap 19 §

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
19 §
Bygglovshandläggare

Plan- och byggchef

Beslut om att samordning
PBL 9 kap. 24 §
med miljönämnd enligt 9
kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då
särskilda skäl för det
föreligger.

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut om att förlänga
handläggningstiden för
ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio
veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna

PBL 9 kap. 27 §

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut om tidsbegränsat
PBL 9 kap. 33 §
bygglov inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap. 33 §
PBL i de fall åtgärden har
stöd i en
detaljplanebestämmelse om
tillfällig användning av
byggnad eller mark eller om
åtgärden har ringa påverkan
på om-givningen.

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut att, om en anmälan
PBF 6 kap. 10 §
av anmälningspliktig åtgärd
enligt 6 kap. 5 § PBF är
ofullständig, förelägga
sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid
äventyr att anmälan kan
komma att avvisas eller att
avgöras i befintligt skick

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef
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Beslut om att byggnadsverk PBL 10 kap. 4 §
får tas i bruk utan att
slutbesked lämnats.

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut att utse ny kontroll- PBL 10 kap. 13 §
ansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag

Byggnadsinspektör

Beslut att ge startbesked om PBL 10 kap. 22 §
det enligt 10 kap. 14 § inte första stycket 1
behövs något tekniskt
samråd

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut att förelägga
PBL 10 kap. 22 §
byggherren att ge in de
första stycket 2
ytterligare handlingar som
behövs för prövningen av
frågan om startbesked om
det enligt 10 kap. 14 § PBL
inte behövs något tekniskt
samråd

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut att med startbesked PBL 10 kap. 23-24
god-känna att en åtgärd får §§
påbörjas och att i
startbeskedet
- fastställa den kontrollplan
som ska gälla med uppgift
om vem eller vilka som är
sakkunniga eller
kontrollansvariga
- bestämma de villkor som
behövs för att få påbörja
åtgärden
- bestämma villkor och
ungefärlig tidpunkt för
utstakning som behövs
- bestämma de handlingar
som ska lämnas inför beslut
om slutbesked ge de
upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som
behövs

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut att utse ny
kontrollansvarig om en

Byggnadsinspektör

PBL 10 kap. 13 §

31

Plan- och
byggchef

Plan- och
byggchef
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kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag
Anmärkning i anslutning till PBL 10 kap. 27 §
arbetsplatsbesök/besiktning och 11 kap. 8 §
inom ramen för nämndens
tillsynsarbete som innefattar
för byggherren bindande
föreskrift. Föreläggande
utan vite

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Besluta om föreläggande
med vite upp till 25 000 kr

PBL 10 kap. 27 §
och 11 kap. 1, 8 §

Plan- och byggchef

Förvaltningschef

Förena föreläggande och
förbud med löpande vite
upp till 10 000 kr för varje
överträdelse eller 5 000 kr
per tidsperiod om
föreläggande inte åtlytts

PBL 10 kap 27 § och Plan- och byggchef
11 kap 1, 8 §
4 § Lagen om viten

Förvaltningschef

Beslut att det för
rivningsåtgärder inte
behövs någon kontrollplan

PBL 10 kap. 18 §

Byggnadsinspektör/ Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Ärende/Ärendegrupp
Beslut om kompletterande
villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för
kontrollen

Lagrum
PBL 10 kap. 29 §

Delegat
Ersättare
Byggnadsinspektör/ Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Beslut om slutbesked
PBL 10 kap. 34-37
respektive om interimistiskt §§
slutbesked enligt
föreskrifterna i 10 kap. 3437 §§ PBL
Avge ingripandebesked
PBL 11 kap. 7 §
inom ramen för
föreskrifterna 11 kap. 7 §
PBL

Byggnadsinspektör/ Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Beslut att av
polismyndigheten begära
det biträde som behövs för
tillträde enligt 11 kap. 8 §
PBL

Ordförande

Vice ordförande

PBL 11 kap. 9 §

32

77

Beslut om lovföreläggande PBL 11 kap. 17 §
om lovpliktig åtgärd har
vidtagits utan lov, om det är
sannolikt att lov kan ges för
åtgärden och delegaten har
befogenhet att besluta i
lovärendet

Byggnadsinspektör/
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Förelägga ägare av
byggnadsverk att inom viss
tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt
sakkunnig att utreda
behovet av underhållsåtgärder och vem som ska
betala kostnaderna för
uppdraget

PBL 11 kap. 18 §

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Beslut om förbud mot
fortsatt arbete eller åtgärd,
även förbud som förenas
med vite

PBL 11 kap. 30-32
§§

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Beslut om förbud mot
användning av
byggnadsverk om
byggnads-verket har
säkerhetsbrister, även
förbud som förenas med
vite

PBL 11 kap. 33 § 1

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Ärende/Ärendegrupp
Beslut om förbud mot
användning av
byggnadsverk, om det inte
finns förutsättningar för att
ge slutbesked

Lagrum
Delegat
Ersättare
PBL 11 kap. 33 §§ 2 Byggnadsinspektör/ Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Besluta att utse annan
funktions-kontrollant inom
ramen för före-skrifterna i
11 kap. 34 § PBL

PBL 11 kap. 34 §

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Beslut att entlediga
kontrollansvarig inom
ramen för föreskrifterna i

PBL 11 kap. 35 §

Ordförande

Vice ordförande

33

78

10 kap. 11 och 11 kap. 35
§§ PBL och, efter förslag av
byggherren, besluta om en
ny kontrollansvarig
Beslut att ansöka om
PBL 11 kap. 39 §
handräck-ning hos
kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 §
eller när någon har
underlåtit att utföra arbete
eller vidta en åtgärd som
har förelagts honom eller
henne enligt 10 kap. 19, 21
eller 22 §§ PBL

Ordförande

Besluta om avgifter i
enskilda ärenden/fall med
tillämpning av kommunens
plan- och bygglov-taxa

PBL 12 kap.8-11 §§
och kommunens
plan- och
bygglovtaxa

Byggnadsinspektör/ Planarkitekt/fysisk
Bygglovshandläggare planerare

Besluta om nedsättande av
avgift

PBL 12 kap.8-11 §§
och kommunens
plan- och
bygglovtaxa

Plan- och byggchef

Förvaltningschef

Beslut om
PBF 9 kap 1 §
byggsanktionsavgift upp till
25 000 kr

Plan- och byggchef

Förvaltningschef

Beslut om nedsättande av
byggsanktionsavgift

PBL 11 kap 53 §

Plan- och byggchef

Förvaltningschef

Besluta, om särskilda skäl
föreligger, att höja eller
sänka avgift enligt
bygglovstaxan

Bygglovstaxan

Plan- och byggchef

Förvaltningschef

Beslut av om särskild
besiktning av hissar och
andra motordrivna
anordningar

PBF (8 kap. 8 § och
5 kap. 9 §)

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Beslut om längre
Boverkets
besiktningsintervall enligt 3 föreskrifter och
kap. 18 §
allmänna råd (BFS
1994:25 H 1 med
änd-ringar omtryckt

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

34

Vice ordförande
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Beslut om anstånd med
besiktning enligt 3 kap. 19
§
Beslut om
användningsförbud för
hissar och andra
motordrivna anordningar
med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 4-5
§§

i BFS 2006:26 H 10)
om hissar och vissa
andra motordrivna
anordningar

Besluta om föreläggande
(utan vite) mot ägare till
byggnader som inte fullgör
sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av
ventilationssystem fullgör
sina skyldigheter

PBF 5 kap. 1-7 §§
och kap. 3 § (samt
11 kap. 19-20 §§
PBL)

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Beslut om senareläggning
av besiktningssynpunkt
inom ramen för
föreskrifterna i 4 § (om det
finns särskilda skäl)

Boverkets
Byggnadsinspektör
föreskrifter och
allmänna råd om
Funktionskontroll av
Ventilationssystem,
BFS 1991:36, 4 §

Plan- och
byggchef

Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna
om det finns särskilda skäl
och byggnadsprojektet ändå
kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte
finns någon avsevärd
olägenhet från annan
synpunkt

Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem,
BFS 1991:36, 4 §

Byggnadsinspektör

Plan- och
byggchef

Beslut att medge mindre
BFS 2010:28 EKS 7, Byggnadsinspektör
avvikelse från föreskrifterna 2 §
om det finns särskilda skäl
och byggnadsprojektet ändå
kan antas bli tekniskt
tillfreds-ställande och det
inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan
synpunkt

Plan- och
byggchef

Beslut om föreläggande
(utan vite) som behövs

Plan- och
byggchef

LED 11 § första
Byggnadsinspektör
stycket, 13 och 25 §§

35
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enligt 25 § lagen om
energideklarationer för att
byggnadens ägare ska
fullgöra sin skyldighet
1. att, för byggnader med
luftkonditioneringssystem
enligt 10 § i lagen som inte
ska skall energi-deklareras,
se till att systemet
regelbundet besiktigas på
det sätt som anges i 11 §
första stycket i lagen
2. att den energideklaration
som senast har upprättats
för bygg-naden är
tillgänglig på väl synlig
plats enligt vad som anges i
13 § i lagen
Rätt att vid samråd begära
att ärendet hänskjuts till
byggnads-nämnden för
prövning.

FBL 4 kap. 25-25 a
§§

Plan- och byggchef

Förvaltningschef

Godkännande av
förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

FBL 15 kap. 11 §

Samhällsplanerare

Plan- och
byggchef

Företräda
byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten

AL 12 och 23 §§

Plan- och byggchef

Samhällsplanerare

Godkännande av beslut
eller åt-gärd

ALL 30 §

Plan- och byggchef

Samhällsplanerare

Företräda
byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten

LL 21 §

Plan- och byggchef

Samhällsplanerare

Godkännande av beslut
eller åt-gärd

LL 28 §

Samhällsplanerare

Plan- och
byggchef

Tillstånd att sätta upp
skyltar varigenom

LGS 5 §

Samhällsplanerare

Plan- och
byggchef

36
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allmänheten avvisas från ett
visst område som är av
betydelse för friluftslivet
Tillstånd att varaktigt sätta LGS 6, 7 §§
upp tavla, skylt, inskrift
eller därmed jämförlig
anordning för reklam,
propaganda eller liknande
ända-mål utomhus utan
tillstånd (förut-sätter
delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen)
Besluta att avge yttrande till
läns-styrelsen
Ärende/Ärendegrupp
Lagrum
Medgivande att ha affisch
LGS 9 §
eller annan tillfällig
anordning utomhus för
reklam, propaganda eller
liknande ändamål uppsatta
mer än fyra veckor
(förutsätter delegation av
beslutanderätten från
länsstyrelsen).
Besluta att avge yttrande till
läns-styrelsen.
Beslut om att
färdigställandeskydd inte
behövs

5.2

Plan- och
byggchef

Delegat
Samhällsplanerare

Ersättare
Plan- och
byggchef

Byggnadsinspektör
Plan- och
Bygglovshandläggare byggchef

Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
och Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem

Ärende/Ärendegrupp
Godkänna
funktionskontrollant för
viss kontroll av
ventilationssystem

5.3

LBFF 14 §

Samhällsplanerare

Lagrum
16 § Lagen om
tekniska
egenskapskrav på
byggnadsverk

Delegat
Ersättare
Byggnadsinspektör Plan- och
byggchef

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

37

Ersättare

82

Beslut om
2 § Lagen om
Bygglovshandläggare/ Plan- och
bostadsanpassnings-bidrag bostadsanpassningsbidrag Byggnadsinspektör
byggchef
upp till 2,5 basbelopp.
Beslut om avslag sker i
samhällsbyggnadsnämnden

Enklare ärenden som
trösklar, spisvakt o dyl

6

2 § Lagen om
Bygglovshandläggare/ Arbetsterapeut
bostadsanpassningsbidrag Byggnadsinspektör

Personal
Ärendetyp

Lagru
m

Delegat

Ersättare

Kommentar

6.1

Beslut om att anställa och
avsluta anställning av
enhetschef och
områdeschef

Överordnad chef

Personalchef

6.2

Beslut om anställning och
avsluta anställning av
egen personal på egen
begäran

Överordnad chef

Personalchef

Avser ej fall i 3.1-3.3

6.3

Beslut om uppsägning av
personliga skäl eller
avsked

Förvaltningschef

Personalchef

Avser ej fall i 3.1-3.3

6.4

Ansvar för
arbetsmiljöfrågor för SBN

Förvaltningschef

Personalchef

Kan vidaredelegeras
till enhetschef

6.5

Deltagande i kurser för
förvaltningschef

Ordförande

6.6

Deltagande i kurser för ett
belopp för mer än 30 000
kronor

Förvaltningschef

Personalchef

För kurs för lägre
belopp, inom
budgetansvar

6.7

Tecknande av lokala
kollektivavtal i frågor
rörande förhållandet
mellan kommunen som
arbetsgivare och dess
arbetstagare

Personalchef

Kommunchef

38

83

6.8

Avgöra om tolkning och
tillämpning av lag, avtal
och andra bestämmelser
rörande förhållandet
mellan kommunen som
arbetsgivare och dess
arbetstagare

Personalchef

Kommunchef

6.9

Företräda Barn- och
utbildningsnämnden i
samverkan eller
förhandling

MBL
11-14,
38 §§

Förvaltningschef

Personalchef

6.10

Företräda arbetsgivare i
förhandling

MBL
10 §

Förvaltningschef

Personalchef

6.11

Beslut om förbud mot
bisyssla för anställd

AB 8
§

Personalchef

Kommunchef

6.12

Beslut om disciplinpåföljd

Förvaltningschef

Personalchef

6.13

Beslut om
pensionsförmåner enligt
avtal och policy

Personalchef

Kommunchef

6.14

Lönesättning vid
nyanställning

Personalchef

Personalstrateg
Lönehandlägg
are

6.15

Lönesättning av
underställd personal vid
lönerevision inom ramen
för kommunens
lönepolicy och
kollektivavtal

Överordnad chef

Förvaltningsch
ef

6.16

Beslut om tidsbegränsade
lönetillägg

Personalchef

Personalstrateg
Lönehandlägg
are

6.17

Beslut om ändrad
tjänstetitel

Personalchef

Förvaltningsch
ef

39

Lönehandläggare fattar
besluten för
Kommunals
avtalsområde. Avser ej
fall som rör 3.18

Lönehandläggare fattar
besluten för
Kommunals
avtalsområde

84

6.18

Beslut om ledighet för
fackligt arbete och
skyddsarbete

FML
AML

Personalchef

Personalstrateg

6.19

Beslut om att på grund av
förseelse tillfälligt ta
arbetstagare ur arbete

AB §
10

Förvaltningschef

Personalchef

6.20

Beställning av
företagshälsovårdstjänster
vid ett första enskilt besök

Överordnad chef

Personalstrateg

6.21

Beställning av
företagshälsovård vid mer
än ett besök

Personalstrateg

Personalchef

6.22

Ledighet för enskilda
angelägenheter

Lönehandläggare

Personalstrateg

6.23

Bibehållen lön vid
frånvaro då den anställde
utsatts för våld, hot eller
misshandel i arbetet i
enlighet med kommunens
rutiner

Förvaltningschef

Personalchef

6.24

Ej avtals- eller lagstadgad
ledighet över 3 månader

Personalchef

Personalstrateg

6.25

Övriga lag- och
avtalsreglerade
personalbeslut

Överordnad chef

Förvaltningsch
ef

AB §
32

40

Efter samråd med
personalstrateg

Efter samråd med
personalstrateg

85
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Förkortningar

AF
ALL
BilF
BFS
CED
(EG) 853/2004

Avfallsförordning (2011:927)
Anläggningslagen (1973:1149)
Bilskrotningsförordning (2007:186)
Boverkets föreskrifter
Lag om (2006:985) energideklaration
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för

livsmedel
(EG) 854/2004

(EG) 882/2004

FAKL
livsmedel
FAM
FAOKF
FAPT
FBL
FFAB
FL
FM
FMH
FMJ
FMSA
FOS m m
FVV
FVO
Kem Prod
KL
LBFF
LF
LFF

av animaliskt ursprung
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel
Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll för
att säkerställa kontroll av efterlevnaden av foder och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd
Förordning (2006:1166)om avgifter för offentlig kontroll av
Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska biprodukter
Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken
Fastighetsbildningslagen
Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Förvaltningslag (1986:223)
Förordning(1998:930) om miljöriskområden
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m
Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m m
Förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer
Kommunallagen (1991:900)
Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring
Livsmedelsförordning (2006:813)
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

41
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LGS

Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning
LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5
LL
Ledningsrättslagen (1973:1144)
LML
Livsmedelslag (2006:804)
Lok FA
Föreskrifter om avfallshantering i Vingåkers kommun (kf §
27/2010)
Lok för
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa (kf § 48/2002)
LSBGS
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning
MB
Miljöbalk (1998:808)
MTF
Miljötillsynsförordning (2011:13)
NFS 1997:2
Statens naturvårdsverks föreskrift (1997:2) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel
NFS 2003:24
Naturvårdsverkets föreskrift (2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
OSL
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
PBL
Plan- och bygglagen (2010:900)
PBF
Plan- och byggförordningen
SBN
Samhällsbyggnadsnämnden
SJVFS 2004:62 Statens jordbruksverks föreskrift (2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring
SLV-DK
Livsmedelsverks föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten
TF
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

89 (xx)

Sbn §

SBN 2020/372

Kontrollplan för livsmedelskontrollen för 2021–2023
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag till kontrollplan för
livsmedelskontrollen för år 2021–2023 förutom bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kontrollplanen för livsmedelskontrollen år 2021–2023 är samhällsbyggnadsnämndens
beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan
uppfylls av kontrollmyndigheten.
Dokumentet beskriver till exempel nämndens mål för livsmedelskontrollen,
livsmedelskontrollens organisation i Vingåkers kommun, tilldelade resurser för
kommunens livsmedelskontroll samt en uppskattning av den personal som behövs för
att livsmedelskontrollen i Vingåkers kommun ska genomföras på ett tillfredsställande
sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-03
Kontrollplan 2021-2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-03
Handläggare

Pontus Lindström
0151 - 193 84
pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Kontrollplan för livsmedelskontrollen för 2021–2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Fastställa förslag till kontrollplan för livsmedelskontrollen för år 2021–2023
förutom bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kontrollplanen är samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommuns beskrivning av
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av
kontrollmyndigheten.

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av förvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kontrollplanen för livsmedelskontrollen år 2021–2023 är samhällsbyggnadsnämndens
beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan
uppfylls av kontrollmyndigheten.
Dokumentet beskriver till exempel nämndens mål för livsmedelskontrollen,
livsmedelskontrollens organisation i Vingåkers kommun, tilldelade resurser för
kommunens livsmedelskontroll samt en uppskattning av den personal som behövs för
att livsmedelskontrollen i Vingåkers kommun ska genomföras på ett tillfredsställande
sätt.
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Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsnämnden ska i inför varje år fastställa en kontrollplan som sträcker
sig tre år framåt i tiden enligt 3e § Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll
av livsmedel (LIVSFS 2005:21).
Kontrollplan för år 2021–2023 är utformad så att dokumentet förutom bilagan
fastställs genom beslut av nämnden.
Bilagan är ett arbetsdokument som nämnden tar del av för kännedom. Bilagan
kommer att vara ett levande dokument som uppdateras löpande under året när
livsmedelskontroll utför

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kontrollplan 2021–2023
Pontus Lindström
Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Inte aktuell

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Inte aktuell

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Inte aktuell

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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KONTROLLPLAN 2021–2023
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Denna kontrollplan är samhällsbyggnadsnämndens beskrivning av hur nämnden som
myndighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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1

Sammanfattning

Denna kontrollplan är samhällsbyggnadsnämndens beskrivning av hur
nämnden som myndighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan. Kraven finns i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig kontroll
för att säkerställa tillämpningen livsmedelslagstiftningen
Förordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019 och ersätter den
tidigare förordningen (EG) 882/2204. De berörda sakområdena är livsmedel
och livsmedelssäkerhet, inklusive bestämmelser om tillverkning och
användning av material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för
livsmedels- och foderproduktion, foder och fodersäkerhet, djurhälsokrav,
animaliska biprodukter, djurskyddskrav, skyddsåtgärder mot växtskadegörare,
krav för utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel,
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt användning
och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska
beteckningar och garanterade traditionella specialiteter. Med den nya
kontrollförordningen kommer en del förändraringar i livsmedelskontrollen och
anpassningar av nationella författningar och föreskrifter.
Begreppet extra offentlig kontroll försvinner i och med den nya
kontrollförordningen. De åtgärder som i dagsläget omfattas av extra offentlig
kontroll, det vill säga när en verksamhet uppvisar brister, kommer istället att
omfattas av begreppet offentlig kontroll.
Ett nytt begrepp som införs i och med den nya kontrollförordningen är annan
offentlig verksamhet och som omfattar behöriga myndighetens övriga
kontrollåtgärder, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av
intyg, föreläggande med mera. Begreppet införs i svensk rätt, först senare
under 2021.
Vid framtagandet av denna kontrollplan hänvisas ibland till nationella
författningar och föreskrifter som vid tidpunkten är aktuella, men under 2021
kommer att helt eller delvis upphävas eller på annat sätt anpassas till
förordning (EU) 2017/625
Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin offentliga livsmedelskontroll bidra
till att livsmedelsföretagarna producerar och säljer säker mat som konsumenten
inte blir sjuk av, samt att konsumenten får det denne betalar för och inte blir
lurad. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att en effektiv och
ändamålsenlig kontroll utförs på livsmedelsanläggningar. Kontroll utförs
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vanligen med kontrollmetoderna revision, inspektion samt i viss utsträckning
provtagning och analys.
Målen för den offentliga livsmedelskontrollen i Vingåkers kommun är att:
• livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och
professionell
• nyregistrerade livsmedelsanläggningar ska få sitt första kontrollbesök inom
fyra veckor
• alla livsmedelsanläggningar som riskklassats och betalar årlig kontrollavgift
ska erhålla motsvarande kontrolltid inom en treårsperiod
• all kontroll som inte är systemrevison ska vara oanmäld när så är möjligt
• kontrollen ska utföras enligt den nämndplan som nämnden fastställer inför
varje verksamhetsår
Resursbehovet för livsmedelskontrollen är tillgodosett i dagsläget enligt
beräkningarna.
Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att
utveckla befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och
utveckling av rutiner pågår ständigt är viktigt för att uppnå målet att
livsmedelskontrollen ska vara ändamålsenlig och effektiv. Enheten utför
kontrollen utifrån gällande lagstiftning och vägledande information framtagen
av livsmedelsverket. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kontroll av ca
100 livsmedelsanläggningar.
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2

Mål för den offentliga livsmedelskontrollen

De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är
att:
• Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten
och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra
livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade
• Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull
• De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och
förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i
livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv
och ändamålsenlig
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och
växtskydd.
2.1

Övergripande mål

Inriktningsmålen för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att:
• Konsumenterna har förtroende för kontrollen
• Företagarna har förtroende för kontrollen
Kontrollverksamheten:
• Alla led i kedjan och alla relevanta krav i lagstiftningen kontrolleras
regelbundet med avseende på säkerhet och redlighet
• Kontrollen är riskbaserad, både när det gäller säkerhet och redlighet
• Avvikelser upptäcks
• Avvikelser följs upp för att säkerställa att bristerna har åtgärdats
2.2

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin offentliga livsmedelskontroll bidra
till att livsmedelsföretagarna producerar och säljer säker mat som konsumenten
inte blir sjuk av, samt att konsumenten får det denne betalar för och inte blir
lurad.
Målen för den offentliga livsmedelskontrollen i Vingåkers kommun är att:
• livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och
professionell
• nyregistrerade livsmedelsanläggningar ska få sitt första kontrollbesök inom
fyra veckor
• alla livsmedelsanläggningar som riskklassats och betalar årlig kontrollavgift
ska erhålla motsvarande kontrolltid inom en treårsperiod
• all kontroll som inte är systemrevision ska vara oanmäld när så är möjligt
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• kontrollen ska utföras enligt den nämndplan som nämnden fastställer inför
varje verksamhetsår

3

Ansvarsfördelning inom kontrollområdet

3.1

Behörig central myndighet

Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll
i Sverige. Livsmedelsverket ska i sin roll som central förvaltningsmyndighet i
livsmedelsfrågor arbeta aktivt för säkra livsmedel och redlighet i
livsmedelshanteringen och för bra matvanor. (18 § livsmedelsförordningen
(2006:813)
3.2

Behörig myndighet för kontrollen

I 11 § livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige
utförs dels av Livsmedelsverket, dels av de lokala kommunala
kontrollmyndigheterna. Länsstyrelserna har ansvaret för livsmedelskontrollen i
primärproduktionen.
I Vingåkers kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för
livsmedelskontrollen.
3.3

Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna

Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige
fördelas enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) mellan
Livsmedelsverket, länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna. Av 23
§ framgår det också vilken myndighet som prövar frågor om godkännande och
registrering av livsmedelsanläggningar. Enligt 25 § i nämnda förordning ska
den myndighet som registrerar anläggningen även utöva kontrollen över
verksamheten i anläggningen.
En närmare beskrivning av ansvarsfördelningen finns i avsnitt 3.2.2 i del 4 i
Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2021–2024.
3.4

Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar sin rätt att besluta i ärenden enligt
gällande livsmedelslagstiftning. Delegationen går direkt till miljöinspektör och
framgår av gällande delegationsordning. Beslut som fattats på delegation ska
anmälas till samhällsbyggnadsnämnden vid efterkommande sammanträde.
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4

Samordning

4.1

Samordning mellan behöriga myndigheter

Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet och leder den nationella
samordningen. Livsmedelsverket har definierat vad som är primärproduktion
och hur fördelning mellan central, regional och lokal nivå ska ske.
Länsstyrelsen leder samordningsgrupp för kontrollmyndigheter avseende
livsmedel inom länet. Länsträffarna hålls två gånger om året.
Inom länet sker träffar mellan de i länet ingående kommunernas
livsmedelsinspektörer även på initiativ av enskilda inspektörer.
2 samsynsinspektioner ska utföras under året tillsammans med en annan
kommun.
Länets miljöchefer träffas regelbundet fyra gånger om året och vid dessa
tillfällen diskuteras bland annat livsmedelsfrågor.
4.2

Samordning inom behörig myndighet

I Vingåkers kommun sker all livsmedelskontroll inom samma myndighet,
samhällsbyggnadsnämnden. På tjänstemannanivå sker livsmedelskontrollen
inom kommunledningsförvaltningen, av miljöinspektörer som arbetar på
samhällsbyggnadsenheten.
Inom samhällsbyggnadsenheten sker samordning genom att tjänstemännen tar
fram och tillämpar gemensamma rutiner. En gång varje vecka sker möten då
miljöinspektörer träffas och diskuterar aktuella frågeställningar.
4.3

Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen

Inga uppgifter inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde har överförts
till annat organ.

5

Befogenheter och resurser för kontrollen

5.1

Vingåkers kommuns befogenheter

Samhällsbyggnadsnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen
(2006:813). Enligt 20 § livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få
upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och
andra utrymmen.

104

Vingaker.se

7 (13)
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.
5.2

Kontrollpersonal och utrustning

Enligt genomförd behovsutredning baserad på Livsmedelsverkets förslag till
riskklassning av kontrollobjekt samt en uppskattning av tidsåtgång för
oplanerad kontroll uppgår det totala behovet av personal för kontrollen år 2021
till 0,65 årsarbetskrafter. Beräknat behov av verksamhetsstöd är 0,1
årsarbetskrafter.
För livsmedelskontrollen finns följande personal till förfogande för år 2021
(årsarbetskrafter)
Livsmedelsinspektör
0,65
Administrativt verksamhetsstöd
0,1
Detta innebär att resursbehovet för livsmedelskontrollen enligt beräkningarna
är tillgodosett i dagsläget. Det administrativa stödet delas med miljö- och
hälsoskyddsområdet och är sammanlagt budgeterat att motsvara en
årsarbetskraft för 2021, vilket enligt beräkningarna borde göra att behovet
tillgodoses.
För utförandet av kontrollen finns tillgång till särskild utrustning som
skyddskläder, termometer och ATP-mätare. Visst förvaringsutrymme i kyl och
frys finns till förfogande vid eventuellt omhändertagande eller för förvaring av
livsmedelsprover vid analyser.
För att säkerställa att intressekonflikter i livsmedelskontrollen undviks används
dokumentet ” Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet”
som innehåller instruktion för att motverka intresse konflikt inom
livsmedelskontrollen i Vingåkers kommun. Det finns även en upprättad policy
för bisysslor.
5.3

Finansiering av kontrollen

År 2021 kommer bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom flera
regelvet som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring.
Eftersom förordningsändringar inte är kända när kontrollplanen skrivs och
förändringar bland annat i livsmedelslagen kommer att antas längre fram
kommer antagligen vi att behöva ta upp taxan för beslut 2021. Finansiering av
den offentliga livsmedelskontrollen sker i enligt med
•

förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig
kontroll för att säkerställa tillämpningen livsmedelslagstiftningen
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•
•
•

förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.
livsmedelsverkets modell för riskklassificering av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.
Taxa för offentlig livsmedelskontroll, för nuvarande 1150 kronor per
handläggningstimme.

Kortfattat tas avgifter ut enligt följande:
• Avgift för registrering – för registrering av livsmedelsanläggning tas en
avgift ut som motsvarar kostnaden för 1 timmes handläggningstid.
• Årlig kontrollavgift - avgiften baseras på riskerna i verksamheten och
erfarenheten av verksamhetsutövaren. Antalet kontrolltimmar, som
beräknas med hjälp av livsmedelsverkets modell för riskklassificering av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter multipliceras
med timtaxan beslutad av kommunfullmäktige. För verksamheter som
registrerats betalas den årliga kontrollavgiften från och med det kalenderår
då verksamheten registrerats. För verksamheter som godkänts betalas den
årliga kontrollavgiften från och med det kalenderår som följer efter det att
livsmedelsverksamheten har godkänts.
• Avgift för uppföljande kontroll som inte var planerade och utredning av
klagomål. Enligt kontrollförordningen (EU) nr 2017/625 tas avgifter för
uppföljande kontroll som inte var planerad och utredning av klagomål med
den begränsning som framgår av artikel 83 punkt 1.
5.4

Kompetenskrav och utbildning

Kompetensinventering hos inspektörer sker årligen. Ansvar för att
kompetensinventering och kompetensutvecklingsplan upprätthålls ligger hos
närmaste chef. Kompetensutveckling kan ske genom att delta i kurser
anordnade av Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bland
annat genom deltagande i nätverk inom Södermanland och vid länsträffar i
länsstyrelsens regi när så erbjuds. För att arbeta med offentlig kontroll av
livsmedel i Vingåkers kommun krävs utbildning som livsmedelsinspektör eller
annan likvärdig utbildning som B-körkort.

6

Organisation och utförande av kontrollen

6.1

Registrering av anläggningar

Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun ansvarar för den operativa
offentliga kontrollen vid cirka 100 livsmedelsanläggningar. Dessa är till
exempel ett stort kommunalt tillagningskök, tre kommunala vattenverk och ett
tjugotal restauranger.
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Register över anläggningarna förs i excelark. Livsmedelsanläggningarna finns
även i ärendehanteringssystemet Ecos och Castor. Vingåkers kommun
uppdaterar sitt register efter:
• Efter varje utförd kontroll
• Efter att ha mottagit anmälningar för registrering eller
• Om vi fått information från verksamheten på annat sätt
Registrering sker enligt fastställd rutin. Rutiner finns även för riskklassning
och avgiftsbeslut.
6.2

Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll

Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad, utföras regelbundet och
kontrollfrekvensen ska stå i proportion till riskerna i aktuell verksamhet.
Hänsyn ska också tas till resultaten av livsmedelsföretagarens egenkontroll.
Grundläggande riskklassning av anläggningar sker genom att
Livsmedelsverkets modell för riskklassning tillämpas. Genom
rasklassificeringen tilldelas varje anläggning en kontrolltid per år efter hur hög
risken är samt vilken erfarenhet myndigheten har av anläggningen. En högre
risk hos anläggningen ger fler kontrolltimmar och därmed högre prioritet.
Utifrån anläggningens fastställda kontrolltid bestäms hur ofta anläggningen ska
få planerad kontroll. För en mer detaljerad verksamhetsplan, se bilaga.
Prioriteringsområden för 2021 kontroll är allergiinformation och
allergihantering samt verksamheternas egenkontrollprogram.
6.3

Rutiner för utförande av kontroll

Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att
utveckla befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och
utveckling av rutiner pågår ständigt är viktigt för att uppnå målet att
livsmedelskontrollen ska vara ändamålsenlig och effektiv.
Skriftliga rutiner fastställs av samordnande miljöinspektörer. Följande rutiner
för nämndens verksamhet inom livsmedelskontrollen finns framtagna:
• Handläggningsrutin för registrering livsmedelsanläggning
• Handläggningsrutin för tillgång till relevanta dokument,
omvärldsbevakning
• Handläggningsrutin för avgifter, risk- och erfarenhetsklassning
• Handläggningsrutin för kompetensutveckling
• Handläggningsrutin för provtagning och analys
• Handläggningsrutin för uppföljning och sanktioner
• Handläggningsrutin för omhändertagande & destruktion
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Handläggningsrutin för offentlig livsmedelskontroll – inspektion och
revision
Handläggningsrutin för myndighetsrapportering
Handläggningsrutin för matförgiftningar
Handläggningsrutin för dricksvatten
Handläggningsrutin för utrustning och kalibrering
Handläggningsrutin för epidemi och extraordinära händelser

Utöver de egna rutinerna, följs de vägledningar som tagits fram centralt av
Livsmedelsverket. För den planerade kontrollen utgår inspektörerna från de
områden/punkter som valts som fokusområde och/eller valts utifrån tidigare
erfarenhet. Punkter och områden utformas och avgränsas efter
Livsmedelsverkets rapporteringspunkter.
6.4

Provtagning och analys

För drickvattenanalyser och mikrobiologiska analyser anlitas Eurofins, som är
ett ackrediterat laboratorium vilket kontrolleras vid upphandling. Om nämnden
låter utföra annan analys än de som upphandlats försäkrar sig nämnden om att
laboratoriet har ackreditering för aktuell analys.
Provtagning i anläggningar med olika riskklasser:
• Årlig provtagning i anläggningar med riskklass 1 - 3 görs främst för
verifiering av företagens HACCP-rutiner. Även provtagning vid riktad
kontroll.
• Provtagning i riskklass 4 - 6 görs dels för verifiering av rutiner för särskilt
riskfyllda moment och dels för verifiering av rengöringsrutiner. All
provtagning i riskklass 4 - 6 görs som riktad kontroll eller utifrån
erfarenhetsbaserad bedömning att provtagning behövs för den aktuella
anläggningen eller branschen.
• Provtagning i riskklass 7 och 8 görs i begränsad omfattning och uteslutande
som riktad kontroll.
6.5

Rapportering av kontrollresultat

Resultat från all kontroll dokumenteras (i rapport för kommunicering eller i
beslut) och företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet för att denne ska ha
en möjlighet att yttra sig i ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i
myndighetens administrativa system Ecos och Castor. I januari månad
rapporteras föregående års kontrollresultat till Livsmedelsverket.
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Öppenhet i kontrollen

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra
register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant
register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de
handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och
ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel
beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga
handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem
som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda,
alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning
när någon ber att få ut en handling.
Nämnden upprättar inför varje nytt år en nämndplan där nämnden beskriver
vad som ska uträttas under året. Enheten upprättar inför varje år en kontrollplan
där planering av den offentliga livsmedelskontrollen beskrivs. Kontrollplanen
fastställs av nämnden.
Om det antal inspektioner som planerats att utföras enligt kontrollplanen inte
genomförts ska orsaken till detta redovisas i verksamhetsuppföljningen.
I nämndplanen för år 2019 finns den internkontrollplan redovisad som ska
utföras under året.

7

Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad

Om avvikelserna är av allvarlig art följs anmärkningarna upp direkt genom så
kallad uppföljande kontroll som inte var planerade och/eller utredning av
klagomål. Finns avvikelserna kvar vid den uppföljande kontrollen eller
avvikelserna bedöms vara så allvarliga så att livsmedel blir osäkra, så fattar
samhällsbyggnadsnämnden beslut om åtgärder enligt Artikel 138 i förordning
(EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig kontroll för att
säkerställa tillämpningen livsmedelslagstiftningen samt 22–24 §§ i
livsmedelslagen.
Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande,
förbud, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel,
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beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden
och/eller destrueras. Möjlighet finns att förena beslut med vite.
Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning.
För att kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten långtgående
delegation.
Rutiner finns för att vidta sanktioner. Dessa utgår från Livsmedelsverkets
vägledning om sanktioner.
Av nämnda rutin för hantering av sanktioner framgår bland annat att om
företagaren inte på frivillig basis åtgärdar bristerna, inte åtgärdar dem inom
acceptabel tid, om det inte är klargjort att företagaren verkligen kommer att
åtgärda bristerna eller om bristerna är av allvarlig karaktär så ska myndigheten
vidta åtgärder och fatta beslut om sanktion. Denna ska väljas utifrån bristens
betydelse/allvarlighetsgrad.

8

Uppföljning och utvärdering av kontrollen

8.1

Uppföljning

Miljöchef och livsmedelsinspektören följer löpande upp livsmedelskontrollen
under året genom avstämningsmöten och reviderar kontrollplanen vid behov.
Resultatet av kontrollårets utvärdering kommer sedan ligga till grund för
nästkommande prioriterade områden i kontrollen.
Den offentliga livsmedelskontrollen följs även upp genom en kvartalsis
verksamhetsuppföljning. En rutin för verksamhetsuppföljning finns framtagen.
Om det antal kontroller som planerats att utföras i kontrollplanen inte
genomförts ska orsaken till detta redovisas i verksamhetsuppföljningen. Ansvar
att den offentliga livsmedelkontrollen följs upp ligger hos närmaste chef.
8.2

Revisioner

Externa revisioner av livsmedelskontrollen utförs främst av länsstyrelsen. Även
revisioner utförda av Livsmedelsverket kan förekomma. Interna revisioner
genomförs med extern hjälp av kommunens revisorer.
8.3

Utvärdering

En utvärdering av resultat av kontrollen görs för varje bransch för att utvärdera
om kontrollen är effektiv och ändamålsenlig. Utvärdering görs av
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livsmedelsinspektör tillsammans med miljöchef. Resultatet från årets kontroll
ligger till grund för nästa års kontrollplan.
Följande nyckeltal används för utvärdering av livsmedelskontrollen enligt
rutinen för verksamhetsuppföljning:
• Antal utförda kontrollbesök
• Antal inkomna anmälningar om registrering
• Antal kontroller med anmärkning
• Antal fattade beslut om förelägganden/förbud
• Antal utförda extra offentliga kontroller
• Antal åtalsanmälningar
• Antal avgöranden från överprövande instans, samt avgöranden som
fastställt vårt beslut
• Antal debiterade timmar för kontroll
• Intäkter för kontroll
• Självfinansieringsgrad
• Antal registrerade anläggningar

9

Beredskap

Vingåkers kommun har en krisledningsplan. Krisledningsplanen visar hur
kommunens verksamhet ska organiseras och ledas vid kris och extraordinära
händelser. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och har till sitt förfogande
en krisledningsgrupp bestående av ledande tjänstemän inom olika
ansvarsområden.
Handläggningsrutiner finns för beredskap och extraordinära händelser samt för
misstänkt matförgiftning och dricksvattenburna utbrott. Handläggningsrutinen
för livsmedelsutbrott är fastställd av samhällsbyggnadsnämnden.

10

Flerårig nationell kontrollplan

I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den
offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd
är organiserad, hur den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns
bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

Sbn §

90 (xx)

SBN 2020/231

Indexuppräkning av samhällsbyggnadsnämndens taxor
enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om offentlig
kontroll av animaliska bioprodukter och livsmedelslagen
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden justerar taxa för prövning och tillsyn inom

miljöbalkens område
Samhällsbyggnadsnämnden justerar taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Samhällsbyggnadsnämnden justera taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Samhällsbyggnadsnämnden justera taxa för offentlig kontroll av animaliska

biprodukter enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Justeringen innebär att timavgiften höjs från nuvarande 1150 kronor till
1174,15 kronor.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att justeringen skall gälla från och med
2021-01-01, samt att nuvarande timtaxa upphör i samband med att de nya
börjar gälla.
Sammanfattning av ärendet
I detta ärende föreslås en indexuppräkning av taxor för miljöbalktillsyn,
livsmedelskontroll, tobakskontroll, strålskyddslagen samt kontroll av animaliska
produkter. De nya taxorna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.
Taxerevisionen får en indirekt effekt på nämndens taxa om Taxa för tillsyn enligt
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta eftersom
timtaxan för tillsynsområdet är knutet till den nivå som gäller enligt taxa för offentlig
kontroll av livsmedel.
Enligt med självkostnadsprincipen föreslås timtaxan justeras från 1150 kronor till
1174, 15 kronor, vilket motsvarar en höjning på 2,1 % som är enligt den PKV som
framtagits av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Förslaget innebär en justering
för att upprätthålla en taxanivå som motsvarar lagstiftningens krav på
självkostnadsfinansiering
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-03
Handläggare

Pontus Lindström
0151 - 193 84
pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

Indexuppräkning av samhällsbyggnadsnämndens taxor
enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om
offentlig kontroll av animaliska bioprodukter och
livsmedelslagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att
1.
• justera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
• justera taxa för offentlig kontroll av livsmedel
• justera taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
• justera taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Justeringen innebär att timavgiften höjs från nuvarande 1150 kronor till 1175
kronor.
2. justeringen skall gälla från och med 2021-01-01, samt att nuvarande
timtaxa upphör i samband med att de nya börjar gälla.
Sammanfattning av ärendet
I detta ärende föreslås en indexuppräkning av taxor för miljöbalktillsyn,
livsmedelskontroll, tobakskontroll, strålskyddslagen samt kontroll av animaliska
produkter. De nya taxorna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.
Taxerevisionen får en indirekt effekt på nämndens taxa om Taxa för tillsyn enligt
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta eftersom
timtaxan för tillsynsområdet är knutet till den nivå som gäller enligt taxa för offentlig
kontroll av livsmedel.
Enligt med självkostnadsprincipen föreslås timtaxan justeras från 1150 kronor till
1174, 15 kronor avrundat till 1175 kronor, vilket motsvarar en höjning på 2,1 % som
är enligt den PKV som framtagits av Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Förslaget innebär en justering för att upprätthålla en taxanivå som motsvarar
lagstiftningens krav på självkostnadsfinansiering
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Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit följande taxor för samhällsbyggnadsnämndens
område:
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (KF 2015-11-30, § 120).
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KF 2015-11-30, § 119)
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KF 2015-11-30, § 119)
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (KF 2015-11-30, § 119)
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (KF 2015-11-30, § 119. Samtliga taxor reviderades 2019-11-25.
Den senaste beloppsjusteringen av timtaxa gjordes år 2015 och avsåg taxan för år
2016, därefter justerades beloppet enligt med PKV. Förvaltningens inriktning är att ha
en hög självkostnadstäckning, samtidigt med detta drivs på förvaltningen ett
kontinuerligt effektiviseringsarbete av de egna administrativa rutinerna och av
tillsynsarbetet generellt. Full avgiftsfinansiering av tillsyn är en grundläggande princip
enligt miljöbalken och EU-rätten, denna princip bygger på att det är förorenaren som
ska betala. Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för
verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, och övrig prövning och
tillsyn. Regeringen har i en skrivelse till riksdagen den 17 december 2009 bekräftat att
miljöbalkens grundläggande principer ligger fast och därvid uttalat att:

”Tillsynsavgifter bör ha full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Vilka
kostnader som bör ingå i kostnadsunderlaget skiljer sig mellan olika
tillsynsområden, men de bör ha uppkommit genom tillsynsverksamheten. Till
detta hör de administrativa kostnader som kan hänföras till
tillsynsverksamheten”
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsatsen
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2015 (kommunfullmäktiges beslutsår).
Tidigare gällande timavgift beslutades i samband med antagande av respektive taxa.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. SKR
publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta
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prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns
kostnadsutveckling.
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet
viktas till ett genomsnittligt pris.

Prisindex kommunal verksamhet
PKV
2020

2021

2022

2023

Personalkostnad*

2,3

1,8

2,1

2,6

Övrig förbrukning**

1,5

1,5

1,8

2,1

Prisindex kommunal
verksamhet

2,1% 1,7% 2,0% 2,5%

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.

Efter uträkning av timtaxan med den procentsatsen för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet justeras timavgiften från 1150 kronor till
1174,15, avrundat till 1175 kronor.
Taxerevisionen får även en indirekt effekt på nämndens taxa om Taxa för tillsyn enligt
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta eftersom
timtaxan för tillsynsområdet är knutet till den nivå som gäller enligt taxa för offentlig
kontroll av livsmedel. Uppräkningen på taxan för tillsyn enligt tobakslagen och lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel sker automatiskt när timtaxan för offentlig
kontroll av livsmedel revideras.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att justering av timtaxa krävs för att bibehålla täckning
av samhällsbyggnadsnämndens kostnader för existerande och kommande debiterbar
tillsynsverksamhet. Förvaltningen föreslår därmed att avgiften justeras för kalenderår
2020 samt att ändringen ska börja gälla 2021-01-01.
Ekonomiska konsekvenser
De ökade intäkterna som medföljer av förslagna timtaxan krävs för att bibehålla
täckning av samhällsbyggnadsnämndens kostnader för existerande och kommande
debiterbar tillsynsverksamhet. Kostnadsökningen beror framförallt på ökade kostnader
för lokal, kommunövergripande gemensamma kostnader samt arbetsledning och IT.
Om timavgiften inte justeras medför detta att nämndens verksamhet till större del
måste finansieras med kommunala skattemedel.
Expediering
Nämndservice
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Pontus Lindström
Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Förflytta kostnader från skattekollektivet till
nämndens taxor enligt med
självkostnadsprincipen.

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

Sbn §

91 (xx)

SBN 2020/376

Investera i ärendehanteringssystemet Castor för område
Plan och bygg inom kultur och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att använda upp till 300 000 kronor i
investeringsmedel för 2020 budget att köpa in Byggmodulen i Castor till förmån
för område Plan- och bygg inom Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
I nuläget saknas ett faktiskt ärendehanteringssystem inom Plan- och byggområdet.
Utan ett välfungerande ärendehanteringssystem läggs ett stort ansvar på den enskilda
handläggaren som utöver sina ordinarie arbetsuppgifter tvingas lägga ner mycket
arbetstid på manuell hantering av ärenden som kan automatiseras genom ett
ärendehanteringssystem. Ett ärendehanteringssystem skapar gynnsammare
förutsättningar för att enheten ska uppnå en rättssäker handläggning och diarieföring
av handlingar och beslut. Ärenden som bygglov kan innebära att en mängd
brev, mejl och kompletterande handlingar skickas fram och tillbaka. Genom att
investera i ärendehanteringssystemet Castor samlas allt sådant och man kan enkelt se
datum och turer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-04
Investeringskalkyl - Projektbeskrivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-04
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se

Investera i ärendehanteringssystemet Castor för område
Plan- och bygg inom Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Tillsätta 300 000 kronor i investeringsmedel för att köpa in Byggmodulen i Castor
till förmån för område Plan- och bygg inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
I nuläget saknas ett faktiskt ärendehanteringssystem inom Plan- och byggområdet.
Utan ett välfungerande ärendehanteringssystem läggs ett stort ansvar på den enskilda
handläggaren som utöver sina ordinarie arbetsuppgifter tvingas lägga ner mycket
arbetstid på manuell hantering av ärenden som kan automatiseras genom ett
ärendehanteringssystem. Ett ärendehanteringssystem skapar gynnsammare
förutsättningar för att enheten ska uppnå en rättssäker handläggning och diarieföring
av handlingar och beslut. Ärenden som bygglov kan innebära att en mängd brev, mejl
och kompletterande handlingar skickas fram och tillbaka. Genom att investera i
ärendehanteringssystemet Castor samlas allt sådant och man kan enkelt se datum och
turer.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
I nuläget saknas ett ärendehanteringssystem inom Plan- och byggområdet. Utan ett
välfungerande ärendehanteringssystem läggs ett stort ansvar på den enskilda
handläggaren som utöver sina ordinarie arbetsuppgifter tvingas lägga ner mycket
arbetstid på manuell hantering av ärenden som kan automatiseras genom ett
ärendehanteringssystem. Ett ärendehanteringssystem skapar gynnsammare
förutsättningar för att enheten ska uppnå en rättssäker handläggning och diarieföring
av handlingar och beslut.
Ärenden som bygglov kan innebära att en mängd brev, mejl och kompletterande
handlingar skickas fram och tillbaka. Genom att investera i ärendehanteringssystemet
Castor samlas allt sådant och man kan enkelt se datum och turer, samt att allt utgående
skapas och expedieras via systemet.
Byggmodulen i Castor hanterar till exempel:
• Bygglov
• Bostadsanpassning
• Hiss
• Obligatorisk ventilationskontroll - OVK
I Castor är det även möjligt att kombinera uppgifter från GEOSECMA (som
exempelvis fastighetsinformation och detaljplaner) tillsammans med
ärendehanteringssystemen inom bygglov- och planhanteringsärenden. På så sätt kan
kommunen samla sina planerings- och beslutsunderlag och samtidigt förenkla och
minska handläggningsarbetet.
Eftersom område Miljö inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen använder
Castor som ärendehanteringssystem i nuläget är investeringarna för kopplingarna till
Visma ekonomi och E-tjänstportalen redan gjorda, och kopplingarna är redan
upprättade.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att investeringsmedel för ärendehanteringssystemet
Castor till förmån för område Plan-och bygg är behövligt för att spara in på personella
resurser och effektivisera handläggningsarbetet inom områden som exempelvis
bygglov, bostadsanpassning, hiss och OVK.

Ekonomiska konsekvenser
Att investera i Castor Byggmodul till förmån för område Plan-och bygg är behövligt
då det skulle spara in på personella resurser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Investeringsblankett

Pontus Lindström
Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Målet påverkas inte av beslutet

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Att använda Castors byggmodul skulle minska
pappers och poståtgång.

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Investeringskalkyl - Projektbeskrivning
Projektnamn (kortfattad beskrivning) Projektnr

Castor Bygg/plan modul

Ansvarskod

Förvaltning/Verksamhet

Projektansvarig

Kultur och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Erik Olsson

Datum

2020-11-06
Telefon

Syfte/klassificering (Om flera alternativ markeras, ange huvudsyftet)
Ny verksamhet
Rationalisering
Kvalitetshöjande
Miljö/klimat
Kapitalbehov, totalt (tkr):
År 1
År 2

Lagkrav

Reinvestering

Tidplan:
Startdatum

Slutdatum

300 000

2020-12-02

2021-12-31

Beräknad nyttjandetid (avskrivningstid)

Återbetalningstid (rationaliseringsinvestering)

År 3

10 år

10 år

Kalkylredogörelse
Förutsättningar (bakgrund, antaganden)

I nuläget saknas ett faktiskt ärendehanteringssystem inom Plan- och byggområdet. Utan ett välfungerande
ärendehanteringssystem läggs ett stort ansvar på den enskilda handläggaren som utöver sina ordinarie
arbetsuppgifter tvingas lägga ner mycket arbetstid på manuell hantering av ärenden som kan automatiseras
genom ett ärendehanteringssystem. Ett ärendehanteringssystem skapar gynnsammare förutsättningar för att
enheten ska uppnå en rättssäker handläggning och diarieföring av handlingar och beslut
Handlingsalternativ (alternativa lösningar)

Manuell diarieföring av handlingar, e-post, beslut, dnr-nummer, paragraf nummer mm.

Konsekvensbeskrivning, övrigt (driftkostnader, intäkter, om det påverkar andra verksamheter)

Ett automatiseras ärendehanteringssystem

Driftbudget (tkr)
År 1
Kostnader:

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

- Personal
- Övrigt
Intäkter:
Beslut:
Projektet:

Tillstyrkes

Datum:

Kommentar:

Namnteckning:

Driftbudget:
Datum:

Avslås

Finns

Finns ej

Kommentar:

Namnteckning:

Bilagor: (Ex beräkningsunderlag, tjänsteskrivelse, protokollutdrag)

OBS! Vänligen använd alltid blått, arkivbeständigt bläck! Med vänlig hälsning Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-137 54
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

92 (xx)

Sbn §

SBN 2020/373

Förslag till sammanträdestider 2021 för
Samhällsbyggnadsnämnden och utskottet
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag till sammanträdesdagar för nämnden
och utskottet för år 2021.

Förslag till sammanträdestider 2021 för
Samhällsbyggnadsnämnden och utskottet
Utskott
kl. 08.15 måndagar

Nämnd
kl. 16.00 tisdagar

25/1
22/2
3/5
7/6

9/2
9/3
18/5
15/6

juli sammanträdesfri
6/9
4/10
15/11

21/9
19/10
30/11

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

Sbn §

93 (xx)

SBN 2020/375

Nämndplan för Samhällsbyggnadsnämnden år 2021
och planperiod 2022 - 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar nämndplanen för 2021 med planperiod 2022 –
2023.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de tar intern kontrollplan i samband med
årsredovisningen för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämndplanen för 2021 är ett styrande dokument för samhällsbyggnadsnämnden under
2021 och för planperiod 2022 – 2023.
Förvaltningens ståndpunkt är att det är centralt att arbeta kontinuerligt med
uppföljning av verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-10
Nämndplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-09
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Tjänsteutlåtande nämndplan för
Samhällsbyggnadsnämnden år 2021 och planperiod
2022 - 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden

1. Antar nämndplanen för 2021 med planperiod 2022 – 2023. Under
förutsättning att liggande förslag på kommunplan antas i fullmäktige i dem
delar som berör nämndplanen.
Sammanfattning av ärendet

Nämndplanen för 2021 är ett styrande dokument för
samhällsbyggnadsnämnden under 2021 och för planperiod 2022 – 2023.
Förvaltningens ståndpunkt är att det är centralt att arbeta kontinuerligt med
uppföljning av verksamheten.
Ärendets beredning

Förvaltningschefen har tillsammans nämndordförande och enhetschefer på
område samhällsbyggnad berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Nämndplanen för 2021 är ett styrande dokument för samhällsbyggnadsnämnden
under 2021 och för planperiod 2022 – 2023. Planen anger vilka prioriteringar som
samhällsbyggnadsnämnden ska göra och vilken ambitions- och servicenivå som
ska gälla inom ramen för statliga lagar och förordningar och kommunens egna
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styrdokument. Nämndplanen fungerar som ett uppdrag till
verksamhetsorganisationen för genomförande av nämndens prioriterade områden.
Den planerade verksamheten består dels i åtgärder för att uppfylla
kommunfullmäktiges övergripande mål, dels verksamhet kopplad till de
policydokument, lagstiftningar, föreskrifter och planer som
samhällsbyggnadsnämnden har att ta hänsyn till i sin verksamhet.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att det är centralt att arbeta kontinuerligt med
uppföljning av verksamhetens mål och med den myndighetsutövning som görs.
Genom nämndplanen kan nämnden tydliggöra dem förväntningar som ställs på
förvaltningsorganisationen samt hur uppföljning ska ske.
Ekonomiska konsekvenser
Nämndplanen tydliggör dem ekonomiska förutsättningar som nämndens verksamhet
har till förfogande och ligger till grund för uppföljning, för en ekonomi i balans.
Skäl till beslut
Nämndplanen är nämndens främsta styrmedel för att säkerställa att
förvaltningsorganisationen lever upp till ställda krav.

Bilagor

Nämndplan 2021 med planperiod 2022 – 2023
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"

Beslutet skickas till

Susanne Jaktlund
t.f. förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Säkerställer att arbetet sker målinriktat
utifrån detta prioriterade området.

"[Klicka och skriv]"

Säkerställer att arbetet sker målinriktat
utifrån detta prioriterade området.

Säkerställer att arbetet sker målinriktat
utifrån detta prioriterade området.
se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Samtliga kommunmedborgare berörs av beslutet, då hela verksamhetens
arbete innefattas i detta beslut.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
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På vilket sätt?
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1 Inledning
Nämndplanen anger vilka prioriteringar som samhällsbyggnadsnämnden ska göra och vilken
ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för statliga lagar och förordningar och
kommunens egna styrdokument.
Nämndplanen ska också på ett operativt sätt ange vad som ska åstadkommas och när i tiden
det ska ske. Nämndplanen ska i huvudsak ange klara och mätbara mål för de verksamheter
som nämnden ansvarar för.
Nämndplanen fungerar som ett uppdrag till verksamhetsorganisationen för genomförande av
nämndens prioriterade områden. Den planerade verksamheten består dels i åtgärder för att
uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, dels verksamhet kopplad till de
policydokument, lagstiftningar, föreskrifter och planer som samhällsbyggnadsnämnden har att
ta hänsyn till i sin verksamhet.

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för
Vingåkers kommun.
2.1

Kommunens styrmodell

Sedan 2015 har kommunen en av kommunfullmäktige beslutad styrmodell vilken tydliggör
målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har.
Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver de
olika styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och
uppföljning.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utövar styrning genom den
strategiska inriktningen som är den politiska majoritetens plattform för mandatperioden samt
genom att årligen besluta om övergripande mål, resultatmål och riktlinjer för verksamhet och
ekonomi i Kommunplan med budget samt flerårsplan. Uppföljning och utvärdering sker
genom delårsrapporter (tertialuppföljning per april och augusti) och årsredovisning. Utöver
detta har kommunfullmäktige sedan tidigare antagit vision samt värdegrund för Vingåkers
kommun.
Kommunstyrelsen/nämnderna
Med vägledning från kommunfullmäktiges styrdokument ska nämnderna och
kommunstyrelsen årligen konkretisera mål och göra prioriteringar för sin verksamhet och
ekonomi i sina nämndplaner. Nämndplanerna ska beskriva vad som ska göras och när det ska
ske. Till nämndplanden ska finnas en detaljbudget för verksamheten. Uppföljning och
utvärdering sker genom verksamhetsberättelser.
Förvaltning
Förvaltningsorganisationen ska verkställa de beslut som tas utifrån de prioriteringar som
anges i nämndplanerna. Genom verksamhetsplaner fastställs vilka aktiviteter som behöver
vidtas för att nå de mål som beslutats om. Förvaltningen bestämmer vem som ansvarar för
arbetet och hur arbetet ska ske. Uppföljning sker löpande varje månad.
Kommunala bolag
De kommunala bolagens uppdrag regleras via ägardirektiv och bolagsordningar.

2.2

Vision för Vingåkers kommun

Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige
antog 19 oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt
framtida tillstånd för Vingåker. Under hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att
kommunens vision inte behöver revideras då den fortfarande är aktuell.
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2.3

Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är
gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden
är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna.
Värdegrunden består av följande ord:

Våga
Ansvar
Respekt
STOLT
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd
arbetsplats, där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har möjlighet att utvecklas
i arbetet och som individer. Vår gemensamma värdegrund är det självklara rättesnöret för oss
alla, oavsett om vi är förtroendevalda eller medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen
som attraktiv arbetsgivare, både internt som externt. Den stärker varandra i det vardagliga
arbetet, vilket bidrar till ännu bättre kundupplevelse, leverans och trivsel på jobbet.
Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete och kan även vara en vägledning i vårt
arbete för ökad framtidstro. Under 2020 har samtliga verksamheter återupptagit
värdegrundsarbetet och redovisning ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.
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2.4

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen redogör för de politiska prioriteringar som gäller samt den
politiska inriktningen för mandatperioden. Efter valet 2018 består den politiska majoriteten av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De tog under början
av 2019 fram en ny strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022. Den fastställdes på
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019. I detta styrdokument har fyra prioriterade
områden med tillhörande övergripande mål fastställts och de gäller från och med 2020.
Ekonomi i balans
Mål: 1. Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola
Mål: 2. Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
Landsbygdsutveckling
Mål: 3. Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service.
Hållbar tillväxt
Mål: 4. För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030.

3 Nämndens ansvarsområde
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör Vingåkers kommuns uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet, enligt plan- och bygglagen, lagen om
bostadsanpassning, kultur miljölagen, miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om tobak och
liknande produkter, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska
biprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

4 Organisation
4.1

Miljö

Miljökontoret arbetar med myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen,
lagen om tobak och liknande produkter, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och
animaliska biprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Genom att utöva
tillsyn kontrolleras att gällande lagstiftning följs. I arbetsuppgifterna ingår även att ge

9
156

information och rådgivning inom ovanstående områden.
Enligt miljöbalken ska nämnden utreda tillsynsbehovet. Denna behovsutredning ska avse en
tid om tre år och den ska ses över minst en gång varje år. För varje verksamhetsår ska enheten
upprätta tillsyns- och kontrollplaner som ska grundas på behovsutredningen.
Behovsutredningen och tillsynsplanen ska beslutas av den inom myndigheten som beslutar
om användningen av myndighetens resurser.
4.2

Plan- och bygg

Plan- och byggkontoret har som uppdrag att fullgöra kommunens ansvar inom områden som
omfattas av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och därtill hörande lagstiftning. I
arbetsuppgifterna ingår även att ge information och rådgivning inom ovanstående områden
samt verka för att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt med fler invånare och
etableringar.
Verksamhetens uppgift är även att hålla uppsikt över detaljplanernas aktualitet samt
framtagande av underlag för planeringsinsatser och för kommunens fysiska planering, liksom
att efter samråd med nämnden bedöma och prioritera hur resurserna för detaljplaner ska
fördelas i syfte att skapa en attraktiv kommun för boende och entreprenörskap.
4.3

Bostadsanpassning

Förvaltningen har även som uppdrag att fullgöra nämndens åtagande inom områden som
omfattas av lagen om bostadsanpassningsbidrag. I arbetsuppgifterna ingår även att ge
information och rådgivning samt utveckla kostnadseffektiva lösningar och en rättssäker och
kostnadseffektiv handläggning

5 Nämndens vision och mål
Utöver de kommunala övergripande målen är ett av samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att
skapa förutsättningar för hållbara och attraktiva miljöer för boende och entreprenörskap.
Kommunens allt äldre befolkning ställer även andra krav vad gäller boendemiljöer,
funktionalitet och tillgänglighet. Arbetet med infrastruktur och kollektivtrafik är också viktiga
för att möta denna utmaning.
En god planberedskap och en hållbar tillväxt är förutsättningar för att Vingåkersbygden ska
vara en attraktiv plats att bo och verka på för nuvarande och kommande generationer. Genom
en god planering som möjliggör bevarande och förnyelse av det offentliga rummet har
Vingåkers centralort och kärnorter med sina olika karaktärer och geografiska förutsättningar
möjlighet att fortsätta utvecklas som en smart landsbygdsidyll.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet regleras i flertalet lagstiftningar. Utöver dessa och
kommunens övergripande mål har nämnden särskilda krav på verksamheten och prioriterar
sju nämndmål som följs upp med hjälp av indikatorer och förvaltningens genomförda
aktiviteter. Exempel på aktiviteter följer i bilaga 1.
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Nämndmål
1. Hantering av Bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och kostnadseffektiv.
2. Åtgärder genomförs utifrån Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2023.
3. Hållbar samhällsutveckling med fokus på tillväxt
4. Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (Kvalitetsgaranti)
5. En giftfri vardag
6. God biologisk mångfald
7. Kommunikation

Prioriterade områden

Övergripande mål

Nämndmål

Ekonomi i balans

Kommunens resultat ska uppgå till
minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag under
planperioden (2020-2022).

Hanteringen av
bostadsanpassningsbidrag ska vara
rättssäker och kostnadseffektiv

Skola

Alla barn och ungdomar ska
inspireras, motiveras och få stöd så att
deras självkänsla, mod och nyfikenhet
leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Hållbar tillväxt

För varje beslut i kommunstyrelse och
nämnder ska det framgå hur det bidrar
till tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i
agenda 2030

Åtgärder genomförs utifrån
Samhällsbyggnadsnämndens
åtgärdsplan för ekonomi i balans 2023

Hållbar samhällsutveckling med fokus
på tillväxt. Stimulera byggnation i
attraktiva och smarta lägen för att
främja inflytt och etableringar i
Vingåkersbygden.
En giftfri vardag.
God biologisk mångfald genom att ny
planläggning och exploatering av
jordbruksmark ska undvikas.

Landsbygdsutveckling

Boende och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service

Rättssäker och professionell
tjänstemannautövning
(kvalitetsgaranti).Beslut ska vara väl
grundade i aktuell lagstiftning. Varje
beslut & inspektionsrapport innehåller
ett tydligt syfte och motivering av
gjord bedömning. Samt information
kring hur beslutet överprövas.
Bemötandet ska genomsyras av
vägledning och rådgivning.
Ökad kommunikation. Verksamheten
och pågående projekt ska
kommuniceras löpande och stödja
bilden av den positiva
samhällsutveckling som pågår i
Vingåkersbygden.
Digitaliseringen ska öka
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6 Intern kontroll för samhällsbyggnadsnämnden
Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och
övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor sannolikheten är för
att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett eventuellt fallerande. Den samlade
bedömningen av dessa två faktorer utgör risken. I denna plan har risken bedömts enligt
matrisen nedan.

De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen om det
bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen fungerar. I
internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen fungerar på avsett sätt, samt till
vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd senast januari
månad. Återrapportering ska enligt reglementet för internkontroll ske minst en gång per år till
respektive nämnd och till styrelsen.
I bilaga 1 redovisas samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan. Under rubriken
”rutinbeskrivning” beskrivs den rutin som internkontrollplanen syftar till att kontrollera.
”Kontrollmoment”, ”metod”, ”kontrollfrekvens” och ”ansvarig” handlar om vad som ska
kontrolleras, hur det ska kontrolleras, hur ofta det ska kontrolleras samt vem som är ansvarig
för att kontrollen sker. Rapportering ska ske via intranätet. Vid avvikelser ska rapportering
även ske genom ett e-postmeddelande till den som rapportering ska ske till enligt
internkontrollplanen.

7 Planeringsförutsättningar
Utgångsläget i budgetmodellen för samtliga nämnders ekonomiska ram för 2021, utgår från
den kommunplan för 2020 inklusive flerårsplan för 2021-2022 som kommunfullmäktige
beslutade om i november 2019. Därefter har vissa justeringar gjorts för att kompensera för
ökat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg), ökade pensionskostnader och justeringar för
avskrivningskostnader. För verksamheterna innebär detta i stort sätt oförändrade ramar.
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Vissa undantag har dock gjorts genom särskilda prioriteringar. Samhällsbyggnadsnämnden
har på grund av nya redovisningsregler fått en utökad budgetram på 1,0 mkr avseende
planarbete.
Samhällsbyggnadsnämndens ram 2021 är således 6715 tkr.

8 Ekonomiska förutsättningar
Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv kvarstår nämndens ramen på 2020 års nivå, vilket
innebär ekonomiska utmaningar för 2021 och framåt. Effektiviseringar och taxehöjningar
måste därför genomföras de kommande åren då löne- och övriga kostnadsökningar så som
hyresökningar och kostnadsökningar för tjänster ska rymmas inom befintlig ram.
Dessutom finns balanserade statsbidrag för ökad bostadsbyggande, som kan användas för ett
mer offensivt planarbete
8.1

Driftbudget

Samhällsbyggnadsnämnden

Budget 2021

Intäkter

Plan 2022

Plan 2023

-3011

-3062

-3123

Kostnader

9726

9777

9838

Summa budgeterade
nettokostnader

6715

6715

6715

Nämnden

323

323

323

Samhällsbyggnad gemensamt

695

695

695

Bygg

480

480

480

Planarbete

1812

1812

1812

Bostadsanpassning

1132

1132

1132

Miljö

2273

2273

2273

varav

redovisat i tusentals kronor (tkr)

8.2

Investeringsbudget
Investering (tkr)

Budget 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan 2022
320

Plan 2023
320

320

9 Uppföljning och utvärdering
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med flera olika metoder för att stärka uppföljning och
utvärdering av verksamheten. Arbetet med uppföljning av övergripande mål och nämndmål
inom ramen för verksamhetsberättelser till delårsrapporter och årsredovisningar är centralt.
Även externt framtagna revisionsrapporter kan röra uppföljning av övergripande mål och
resultatmål. Måluppfyllelsen mäts genom redovisning av genomförda verksamhetsaktiviteter
samt med hjälp av de indikatorer och i form av statistiska jämförelser och undersökningar där
13
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kommunen antingen deltar eller köper in kommunspecifika insatser. För de delar av
statistiken som direkt kopplar till indikatorerna redovisas måluppfyllelse i samband med
årsredovisningen.
Vid nämndsammanträdena från mars - december redovisar verksamheten den ekonomiska
utvecklingen för nämnden för senaste månad av innevarande budgetår.
Förutom de politiska kontrollfunktionerna gör förvaltningen varje månad ekonomiska
avstämningar.
En annan form av uppföljning sker genom möjligheten för medborgare att lämna synpunkter
på den service som kommunen tillhandahåller - så kallad synpunktshantering.
I samband med den offentliga delen av nämndens sammanträden har allmänheten även rätt att
ställa frågor och lämna synpunkter.

9.1

Indikatorer
Indikatorer

Period

Miljöenhetens
självfinansiering
sgrad ska uppgå
till 60 %

2021

Andelen beslut
som klarar en
överprövning

2021

Antal
digitaliserade
detaljplaner
enligt Boverkets
krav.

2021

Andel anställda
med
kompetensutvec
klingsplan

2021

Antal e-tjänster
inom nämndens
verksamhetsomr
åde

2021

Utfall

Målnivå

Analys

D
i
a
g
r
a
m

Ra
pp
ort
er
an
de
en
he
ter
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Indikatorer

Period

Tillgängligheten
e-post (24 h) ska
ha ett KKiK
resultat på 85%

2021

Tillgängligheten
per telefon där
svar på fråga
erhålles vid
första kontakt
ska ha ett KKik
resultat på 45%

2021

60% av inkomna
bygglovsärenden
ska vara
kompletta då de
lämnas in

2021

Utfall

Målnivå

Analys

D
i
a
g
r
a
m

Ra
pp
ort
er
an
de
en
he
ter

85%
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

Sbn §

94 (xx)

SBN 2016/223

Ansökan om ändring av takmaterial inom befintligt
bygglovsbeslut gällande xxxxxxxxxxxxx
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av takmaterial på
garagebyggnad från angivna betongtakpannor i beslut om bygglov till korrugerad
plåt på fastigheterna xxxxxxxxxxxxxxxmed stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar startbesked för att påbörja åtgärden ges med
stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor
efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar, se 9 kap. 41 a och
42 a §§ plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggherrens kontrollplan fastställs.
Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29 § plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att åtgärden strider emot
anpassningskraven enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden inte strider emot omgivningskravet
enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgiften för denna ändring av bygglov
ska vara 3 138 kr

Sammanfattning av ärendet
Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit ett klagomål om att byggherrarna på
fastigheterna xxxxxxxx har satt dit korrugerad plåt på sitt garagetak, istället för
betongtakpannor som det anges i bygglovsbeslutet. Det har varit en kommunicering
med byggherrarna angående denna skiftning av material som även bemötts av
byggherrarna. Efter att anmälan kommit in så har detaljplan och översiktsplan
studerats och det finns inget i dessa planer som skulle kunna generera att ett nej ges ut
för denna ändring av takmaterial. Det finns inte heller något stöd i nuvarande Plan och
Bygglag samt EKS 10 att neka bygglov för denna ändring av takmaterial. Åtgärden
anses inte heller strida emot anpassningskraven och omgivningskraven enligt PBL.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-17
Rapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-17
Handläggare

Hajir Latifi
Diarienummer

KS 2020/xxx
UN 2016/223 - 235

Ansökan om ändring av takmaterial inom befintligt
bygglovsbeslut gällande nybyggnad av garage
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bevilja bygglov för ändring av takmaterial på garagebyggnad från angivna
betongtakpannor i beslut om bygglov till korrugerad plåt på fastigheterna
xxxxxxxxxxxmed stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och
bygglagen.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Postoch inrikes Tidningar, se 9 kap. 41 a och 42 a §§ plan- och bygglagen.
Byggherrens kontrollplan fastställs. Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10
kap. 29 § plan- och bygglagen.
Åtgärden strider inte emot anpassningskraven enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen.
Åtgärden strider inte emot omgivningskravet enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
Avgiften för denna ändring av bygglov ska vara 3 138 kr

Sammanfattning av ärendet

Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit ett klagomål om att byggherrarna på
fastigheterna xxxxxxxxxx har satt dit korrugerad plåt på sitt garagetak, istället för
betongtakpannor som det anges i bygglovsbeslutet. Det har varit en kommunicering med
byggherrarna angående denna skiftning av material som även bemötts av byggherrarna.
Efter att anmälan kommit in så har detaljplan och översiktsplan studerats och det finns
inget i dessa planer som skulle kunna generera att ett nej ges ut för denna ändring av
takmaterial. Det finns inte heller något stöd i nuvarande Plan och Bygglag samt EKS 10 att
neka bygglov för denna ändring av takmaterial. Åtgärden anses inte heller strida emot
anpassningskraven och omgivningskraven enligt PBL.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av en opartisk extern konsult som gått igenom detaljplaner och
översiktsplan över området där fastigheten är belägen och dom krav som finns i 2 Kap i
PBL. Slutsatsen är att det inte finns någon bestämmelse i plan- och bygglagen som
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motsäger att bygglov för ändring av betongtakpannor till plåttak på garagets tak i
fastigheterna Skytten 3, 4 och 5 kan beviljas.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

I senare skede har beslut som fattades tidigare, 2019-03-19, av samhällsbyggnadsnämnden
överklagats av angränsande fastighets ägare och upphävts av länsstyrelsen. Därmed prövas
ärendet på nytt vid detta sammanträde.
Vid Länsstyrelsen 2020-05-13 i ärende med Dnr 403-5355-2019 fattades beslutet att
ärendet ska återförvisas för ny prövning då frågor som anpassningskraven och
omgivningskraven enligt PBL skall beaktas.
Länsstyrelsens beslut baserades på inkommen yttrande i samband med överklagan över
tidigare beslut av ägarna till angränsande fastighet. Ägarna framförde då i deras yttrande att
dom yrkar på att beviljat beslut, gällande ändring av takmaterial från betongtakpannor till
korrugerad plåt, ska upphävas. Motiveringen till överklagan var att åtgärden strider mot
beviljat bygglov och att dom inte har haft någon möjlighet till att överklaga valet av
korrugerad plåt som takmaterial. Att det kontrollansvarig och relevanta handlingar saknas i
ärendet om bygglov för nybyggnad av garage. Berörda fastighetsägare till angränsande
fastighet anser även att byggnaden inte harmoniserar med övrig bebyggnation i området
och att omfattande reflexer från taket bidrar till att dom inte kan utnyttja trädgården under
soliga dagar.
Ärendet har därefter utretts och handlagts av en opartisk extern konsult som beaktat bland
annat tidigare nämnda krav i PBL. Resultatet av utredningen har presenterats i en rapport
som bifogas som bilaga. Resultatet av denna utredning visar på att åtgärden varken strider
emot anpassningskraven eller omgivningskraven.
Motiveringen till detta är att området är inte har en särskilt kulturhistorisk värdering enligt
tidigare politisk beslut och att det redan finns stor variation bland bebyggelse i området.
Detta gör så att varken byggnadens form eller material avviker från omgivningen.
För att visa hänsyn till allmänhetens intressen har en ny grannhörande skickades i samband
med denna nya prövning. Det har inkommit endast ett yttrande. Ägarna till den
angränsande fastigheten xxxxxxx har yttrat sig i frågan.
Ägarna till angränsande fastighet, xxxxxxxxxx, framför i deras yttrande, daterad 2020-1110, att ärendet anses ha hanterats fel ur administrativ synpunkt, vilket gör så att hela det
ursprungliga bygglovet bör prövas på nytt i ett nytt ärende. Att val av korrigerat stål strider
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emot den harmoni som skapats genom övrig bebyggelse i området och att materialet
reflekterar in i deras fastighet.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen anser att ändring av takmaterial på garagebyggnad från angivna
betongpannor till korrugerad plåt varken strider emot 2 kap 6 § PBL eller 2 kap 9 § PBL.
Därmed kan bygglov för ändring av takmaterial på garagebyggnad från angivna
betongtakpannor i tidigare beslut om bygglov till korrugerad plåt beviljas med stöd av 9
kap. 30 § plan- och bygglagen.
Ekonomiska konsekvenser
Skäl till beslut

Att ändra takmaterial från betongpannor till korrugerad plåt strider inte emot
anpassningskraven enligt 2 kap 6 § PBL, omgivningskravet enligt 2 kap 9 § PBL eller dom
allmännas och enskildas intressen enligt 2 kap 1 § PBL. Ändring av takmaterial från
förenligt med detaljplanen.
Att ändra takmaterial på garage från betongpannor till korrugerad plåt på fastigheterna
xxxxxxxxxxxxx strider inte mot gällande detaljplan. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30
§ PBL.
Avgift

Avgiften för denna ändring av bygglov ska vara 3 138 kr
Bilagor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ansökan om ändring av bygglov 2019-03-15
Två (2) stycken ritningar 2019-03-15
Garanti för plåttak 2019-03-12
Situationsplan 2019-03-15
Presentation uträkning av bygglovsavgift
Rapport från företaget A&H Arkitekter AB som extern konsult.
7. Yttrande från ägarna till angränsade fastighet inkommen 2020-11-10
Beslutet skickas till
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål för
att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som kommunfullmäktige har
antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller indirekt kan påverka barn nu eller i
framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas? (exempelvis
med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning, tro,
social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

95 (xx)

Sbn §

SBN 2020/269

Beslut om bostadsanpassning på fastigheten
Vingåker xxxxxxxxxxxxx
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag om 435 000
kr för xxxxxxxx med personnummer xxxxxxxxxx och bosatt på fastigheten xxxxx,
gällande anpassning av bostaden i form av tillbyggnad av bostad med toalett och
hall.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om bostadsanpassningsbidrag om 11 095 kr
för de kostnader som sökande har haft för framtagande av ritningshandlingar,
startbesked och intyg från vårdcentral/sjukgymnast.

Sammanfattning av ärendet
Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av bostad med toalett och hall.
I ansökan är det framtaget tre offerter vilka har motoffererats med ett av kommunen
avtalat ramavtalsföretag för byggnationer i kommunens regi.
Det förslag som lagts i beslutet är från den entreprenör som lagt lägsta offert för att
utföra åtgärderna. Övriga handlingar som tagits fram är ritningsunderlag, intyg från
vårdcentral/sjukgymnast samt kostnad för startbesked från nämnden. Dessa
omkostnader har sökande rätt att få bidrag för oavsett hur nämnden beslutar i
ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-30
Offert
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

96 (xx)

Sbn §

Delegationsärenden
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten och
lägger dem till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-12-01
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-12-01

Sbn §

97 (xx)

SBN 2020/312
SBN 2020/242
SBN 2020/96
SBN 202/325

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Beslut om överprövning av strandskyddsdispens på fastigheten Vingåker
xxxxxxxxxxxxx, Vingåkers kommun
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att pröva
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens (dnr Sbn 2020/312 268,
D § 285, 2020-10-21) på fastigheten Vingåker xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Detta beslut kan inte överklagas.
Beslut om överprövning av strandskyddsdispens på fastigheten Vingåker
xxxxxxxxxxxxxx, Vingåkers kommun
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att pröva
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens (dnr Sbn 2020/242 268,
D § 288, 2020-10-23) på fastigheten Vingåker xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Detta beslut kan inte överklagas.
Beslut Ni har skickat en anmälan som inkom till Datainspektionen 2020-03-17.
Datainspektionen beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan. Notera att
Datainspektionen oberoende av detta kan komma att inleda tillsyn. Mer information
om Datainspektionens tillsyn finns på www.datainspektionen.se
Delårsrapport för Vingåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att en generell restriktivitet med ekonom in ska gälla
samtliga verksamheter med målsättningen att hålla nere de befarade underskotten i
nämnderna och nå en ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022). Förslag till
kommunfullmäktige
Delårsrapport för Vingåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för perioden januari-augusti 2020
fastställs och läggs till handlingarna.
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