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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-09

Datum för anslagsuppsättande

2021-02-

Datum för anslagsnedtagande

2021-03-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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Sbn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxxxxx att jämte ordförande justera
protokollet. Justeringen sker xxxxxxxx 2021 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Presentation av nya medarbetare
Sävstaholmsvägen
Information om Vingåkers kommuns tillsyn angående restriktioner och den nya

lagstiftningen kopplat till Covid.
Ättersta VA
Va planen
Information om detaljplaner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Årsbokslutet visar på ett underskott som beror på bostadsanpassningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SBN 2021/9

Behovsutredning 2022-2024 för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde inom
miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om foder och
animaliska bioprodukter, strålskyddslagen,
smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel och alkohollagen
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa behovsutredning för personella
resurser 2022–2024 för tillsynsbehovet för nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning av ärendet
En behovsutredning har tagits fram i enlighet med miljötillsynsförordningen (SFS
2011:13) och livsmedelslagen. Utredningen redovisar tillsynsbehovet 2022–24 för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom:
• Miljöbalken
• Livsmedelslagen
• Lagen om foder och animaliska biprodukter
• Strålskyddslagen
• Smittskyddslagen
• Tobakslagen
• Alkohollagen
Behovsutredningen ska beslutas av den som beslutar om användningen av
myndighetens resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-15
Kommunala behovsutredningar
Vad betalar jag för
Behovsutredning 2022-2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-15
Handläggare

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

SBN 2021/

Behovsutredning 2022-2024 för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde inom
miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om foder och
animaliska bioprodukter, strålskyddslagen,
smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel och alkohollagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att;
• Fastställa behovsutredning för personella resurser 2022–2024 för
tillsynsbehovet för nämndens ansvarsområde.
Beskrivning av ärendet
En behovsutredning har tagits fram i enlighet med miljötillsynsförordningen (SFS
2011:13) och livsmedelslagen. Utredningen redovisar tillsynsbehovet 2022–24 för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom:
• Miljöbalken
• Livsmedelslagen
• Lagen om foder och animaliska biprodukter
• Strålskyddslagen
• Smittskyddslagen
• Tobakslagen
• Alkohollagen
Behovsutredningen ska beslutas av den som beslutar om användningen av
myndighetens resurser.
Skäl till beslut
Enligt miljöbalken och livsmedelslagen är myndigheten skyldig att bedöma
tillsynsbehovet inom nämndens ansvarsområden. Denna behovsutredning ska sträcka
sig över tre år, och ska varje år ligga till grund för verksamhetens tillsynsplanering.
Behovsutredningen ska beslutas av den som beslutar om användningen av
myndighetens resurser.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av miljöchef på kommunledningsförvaltningen.
Konsekvenser
Miljöinspektörerna behöver uppgå till 6 årsarbetskrafter för tillsyn och kontroll för att
klara tillsynsbehovet. I nuläget saknas tillräckliga resurser för att klara tillsynsbehovet
under perioden 2022–2024, vilket betyder att nämnden måste göra prioriteringar i
tillsynen om inte fler resurser tillsätts.
Bilagor

Kommunala behovsutredningar
Vad betalar jag för
Behovsutredning 2022–2024

Pontus Lindström
Miljöchef
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Förord
Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra livsmedel. För att
detta ska uppnås är det viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är störst.
Kommunerna gör behovsutredningar där miljö- och livsmedelsrisker hos
de företag och verksamheter som finns i kommunen bedöms. Behovsutredningen används sedan för att planera tillsynen så att tid och resurser används
där riskerna bedöms vara störst. Planeringen dokumenteras i en tillsynsplan.
I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och
vilka bedömningar kommunen behöver göra. SKL har tagit initiativ till detta
eftersom de vägledande myndigheterna (Naturvårdsverket och Livsmedelsverket) har valt att inte göra det. Skriften har tagits fram av medarbetare på
SKL och en grupp kommuner, i samråd med de vägledande myndigheterna.
Vi hoppas att skriften ska vara till hjälp och komma till god användning. Vi
tror dessutom att det skulle vara intressant om fler kommuner gör behovs
utredningar på likartat sätt så att det blir enklare att jämföra och lära av varandra.
Lycka till!
Stockholm i januari 2018
Gunilla Glasare
Direktör

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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1

Lagen kräver behovsutredning
Miljöbalken säger att kommunerna ska ha en behovsutredning som gäller
för tre år. Kommunen ska också ha ett register över alla tillsynsobjekt som
har återkommande tillsyn och resurserna ska anpassas efter tillsynsbehovet.
Liknande tankar finns i Livsmedelslagen som sedan januari 2017 säger att ansvarig nämnd ska redovisa hur mycket resurser som behövs för kontrollen.
Eftersom andra tillsynsområden – som till exempel receptfria läkemedel
och tobakstillsyn – inte har samma detaljerade krav väljer många kommuner
att lägga ihop dessa i sin behovsutredning för att visa det samlade behovet.
Det finns fördelar med att hålla isär resurser för tillsyn och annan verksamhet, exempelvis IT och kvalitetsarbete. Inte minst för att det underlättar för
politiken som ansvarar för dessa frågor att fatta beslut om de centrala delarna
i verksamheten och se vilket arbete som utförs.
”Tillsynen ska styras av behovet och lagstiftningen, taxan ska vara konstruerad
så den följer behovet. Med rätt taxa så blir det samma resultat.”
Reidar Danielsson, miljöchef, Linköpings kommun.

6 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll
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Vad säger lagen?
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Operativ tillsynsmyndighet ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen avser tre år och ska ses över vid behov
och minst en gång varje år. (6§)
Operativ tillsynsmyndighet ska föra register över tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. (7§)
Operativ tillsynsmyndighet ska i tillsynsplanen beskriva fördelning av resurser mellan
ansvarsområden och hur resurserna anpassats efter tillsynsbehov. (10§)
Livsmedelslagen (LIVSFS 2016:12) med stöd av Artikel 5 EU-förordning 2017/625
Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedels
kontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som
myndigheten ansvarar för. (3e§)
Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd kontroll. (3f§)
Bestämmelser om kontrollmyndigheters kompetensförsörjning. (3f§)
Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan. (3f§)
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2

Varför behöver kommunen
behovsutredningar?
Det är i arbetet med behovsutredningen som miljönämnden påverkar tillsynens
inriktning och prioritering. Behovsutredningen gör det lättare att bedöma vilka
personalresurser som krävs för att fullgöra kommunens tillsynsansvar.
Genom att ta ställning till behovet kan kommunen fördela tid till en de uppgifter där de gör mest nytta. Det är viktigt att kommunen prioriterar, det går
inte att göra allt.
”En bra behovsutredning hjälper kommunerna att komma närmare
verksamhetens faktiska behov och ger ett bättre underlag för planering
av verksamheten och prioritering av tillsynen.”
Anna Nilsson, direktör miljöförvaltningen, Uppsala kommun.

”När jag var nybakad politiker i kommunens miljö och byggnämnd hade
jag haft stor nytta av en nationell samsyn kring hur behov och effekt ska
kunna viktas och värderas i tillsynsarbetet. ”
Jörgen Edsvik, SKL:s samhällsbyggnadsberedning, kommunalråd S, Gävle kommun.

År 2002 konstaterade Naturvårdsverket1 att det behövs praxis innan det
går att göra en central vägledning om behovsutredning. Eftersom kraven i
Livsmedelsverkets föreskrift är från 2017 finns ännu inte heller någon väg
ledning där. Konsekvensen av detta är att både länsstyrelser och kommuner
saknat stöd för hur de ska göra sin behovsutredning.
Not. 1.

Rapport 5209, Förutsättningar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken,
Naturvårdsverket 2002.

8 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll
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Idag har varje myndighet utvecklat egna metoder för att bedöma behovet.
En konsekvens av detta är att det är svårt att jämföra behoven för att i nästa
steg kunna bedöma vad som är prioriterat i landet. Även Länsstyrelsen anser
att ett visst mått av avgränsningar och prioriteringar bör ske redan i behovs
utredningen2.
”Vi är mycket noga med att bygga en taxa som avspeglar behovet. En verksamhet
ska varken betala mer eller mindre än vad behovet är beräknat till. Detta innebär att såväl tillsyn som taxa är uppbyggd efter behovet. Eftersom vi samverkar
i gemensam nämnd/gemensam förvaltning tar vi fram en behovsutredning och
en tillsynsplan som täcker tre kommuner.”
Maria Wikström, samhällsbyggnadschef, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Styr er kommun tillsynen till de delar som har störst behov?
• Ger taxan ett stöd för detta?

Not. 2.

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2017–2019, Rapport 2017:15,
Länsstyrelsen Västra Götalands Län.
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3

Vad ingår i en behovs
utredning?
Arbetet med en behovsutredning utgår från fyra centrala begrepp.
>> Omvärldsbevakning innebär det arbete kommunen gör för att inkludera
nationella uppdrag och mål i tillsynen.
>> Totalt behov är det behov som myndigheten har identifierat som tillsynens
huvudinriktning, efter sammanställning av statens krav och kommunens
lokala analys.
>> Resursavgränsning är miljökontorets tillgängliga resurser.
>> Tillsynsfrekvens är myndighetens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske.
Dessa fyra delar är grunden för hur kommunen arbetar med behovsutred
ningar. Vad som hamnar i en behovsutredning varierar både mellan kommuner
och mellan länsstyrelser. Vissa utgår enbart från de tillsynsobjekt som finns
i taxan, andra lägger in miljöbalkens alla ansvarsområden. Ytterligare andra
lägger även in livsmedelskontroll, tobakstillsyn, kvalitetsarbete, hållbarhetsarbete och administration.

Behovsutredningens innehåll
Tillsynsbehovet sorteras in i fyra kategorier:
>> Styrd tillsyn (röd)
>> Behovsprioriterad tillsyn (blå)
>> Händelsestyrd tillsyn (orange)
>> Skattefinansierad tillsyn (grön)

10 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll
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figur 1. Schematisk bild av sambandet mellan behovsutredning och tillsynsplan

OMVÄRLDSBEVAKNING

1.
BEHOVSUTREDNING

2.
PRIORITERING

STYRD
TILLSYN

BEHOVSPRIORITERAD
TILLSYN

HÄNDELSESTYRD
TILLSYN

SKATTEFINANSIERAD
TILLSYN

PLANERINGSMATRIS

Högt
tillsynsbehov

Lågt
tillsynsbehov

Normalt
tillsynsbehov

Sporadiskt
tillsynsbehov

3.
TILLSYNSPLAN

Tillsynsmyndighetens resurser

SKATTEFINANSIERAD TILLSYN

BEHOVSPRIORITERAD TILLSYN

HÄNDELSESTYRD TILLSYN

STYRD TILLSYN
3-årsperiod

Översta delen visar behovsutredningen och dess indelning i fyra kategorier av tillsyn. Prioritering av tillsynen
sker i mellersta delen. Behovsprioriterad tillsyn prioriteras av ansvarig nämnd utifrån lokala förutsättningar.
Andra delar förs över direkt till tillsynsplanen, den nedersta delen. Tillsynsmyndigheten behöver ha resurser
för hela tillsynsbehovet sett över en treårsperiod. Tillsynsbehovet ska främst finansieras genom avgifter.
Basbehovet (de resurser som alltid behöver finnas) illustreras med svart heldragen linje.
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Kapitel 3. Vad ingår i en behovsutredning?

Skillnaden mellan en behovsutredning och tillsynsplan är att en prioritering
av tillsynsbehovet görs i behovsutredningen. Figur 1 visar hur flödet går från en
behovsutredning (överst), via prioritering (mitten), till en tillsynsplan (nederst).
Objekt flyttas via prioriteringar in i tillsynsplanen. Prioriteringen påverkar
hur tillsynsmyndigheten ska beräkna och fördela sina resurser. Tillsynsplanen
visar hur myndigheten fördelar tillsynsbehovet de kommande tre åren.
Om en infrastruktursatsning eller andra stora projekt tar mycket resurser
under något år, blir ”automatiskt” andra områden eftersatta. Dessa områden
kommer då att behöva mer resurser under kommande år.

Tre viktiga steg i en behovsutredning
1. Tillsynen i en behovsutredning delas in i fyra kategorier.
2. Myndighetens resurser behöver räcka till att utföra den lokalt prio
riterade och den statligt styrda tillsynen enligt treårig tillsynsplan.
3. Ansvarig nämnd gör lokal bedömning av tillsynsbehovet för verksam
heter som inte är anmälningspliktiga (behovsprioriterad tillsyn).

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur ser behoven ut hos er?
• Hur ofta ska tillsynsmyndigheten besöka de olika verksamheterna?
• Vad är viktigt att arbeta med i er kommun?
• Var finns störst risker för människors hälsa och miljön?

12 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll
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4

Olika kategorier av tillsyn
figur 2. Behovsutredningens fyra kategorier av tillsyn

STYRD
TILLSYN
(A, B, IUV, C, H)

BEHOVSPRIORITERAD
TILLSYN

HÄNDELSESTYRD
TILLSYN

SKATTEFINANSIERAD
TILLSYN

(U, UH)

Styrd tillsyn
Figur 2 visar behovsutredningens fyra kategorier. I den röda rutan, styrd tillsyn,
finns verksamheter med störst behov och krav, det vill säga tillståndspliktiga
verksamheter (så kallade A-, B-, IUV3) samt anmälningspliktiga miljöfarliga
verksamheter och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (så kallade
C och H). Här styrs tillsynen externt via lagstiftning och tillsynsbehovet ska
täckas i tillsynsplanen (basbehov) i form av årliga tillsynsaktiviteter.
Tillsynsbehovet är gemensamt för samtliga operativa myndigheter och
styrs av staten i lagstiftning. Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning
från de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten
och Socialstyrelsen. Inom livsmedelsområdet planeras behovet med stöd av
vägledning från Livsmedelsverket. Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från
staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka. Tillsynsbehovet är
detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal myndighet som utför
den operativa tillsynen.
Not. 3.

Industriutsläppsverksamheter (IUV) enligt Industriutsläppsförordningen (2013:250).
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Kapitel 4. Olika kategorier av tillsyn

Behovsprioriterad tillsyn
Nästa kategori i figur 2, den blå rutan, innehåller behovsprioriterad tillsyn
som omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (s.k. U- och UH4). Denna kategori kan även omfatta statliga tillsynsprojekt, avloppsinventeringar med mera. Staten anger
behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig nämnd planerar denna tillsyn och prioriterar resurserna utifrån lokala
tillsynsbehov, lokala kunskaper och riskanalys. Kommunerna planerar och
fördelar tillsynsbehovet över tre år. Tillsynen sker i form av återkommande
tillsyn. Det är ansvarig nämnd som bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn
ska utövas. Minst lika viktigt är att nämnden också anger vilka delar som inte
ska prioriteras. Sådan tillsyn sker genom sporadisk tillsyn, det vill säga vid
behov. Det görs en lokal bedömning av hur lång tid det ska ta att nå effekten av
tillsynen. Länsstyrelsen följer upp om frekvensen är lämplig. Bedömning av
tillsynsbehovet för denna kategori beskrivs närmare i avsnittet ”Prioritering
av ansvarig nämnd” (se sidan 21).

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur mycket tid behöver kommunen lägga för att uppfylla
tillsynsbehovet?

Händelsestyrd tillsyn
Den tredje kategorin i figur 2, i orange ruta, kallas händelsestyrd tillsyn. Här
bedömer tillsynsmyndigheten tillsynsbehovet utifrån kommunens ärendesystem/tidsregistrering och tidigare erfarenheter. I denna del finns bland
annat ansökningar och klagomål. Myndigheten behöver ha resurser för den
händelsestyrda tillsynen, utan att det tar resurser t.ex. från den styrda tillsynen.
Genom digitaliserade system och samverkan mellan kommuner kan myndigheterna nå effektivare processer och på sikt minska tidsbehovet för olika
moment. Projektet Serverat5 är ett exempel där man börjat jämföra och fastställa vilka krav som ingår för att ge restaurangtillstånd. Tiden påverkar vilka
tillgängliga resurser kommunen får över för annan tillsyn. Projektinriktad
tillsyn (behovsprioriterad tillsyn) under ett år kan leda till mer händelsestyrd
Not. 4.

Not. 5.

U är en benämning för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. UH är SKL:s
benämning för ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt 45§ förordning
(1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
För mer info se www.skl.se/serverat eller www.verksamt.se.
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tillsyn följande år. En avloppsinventering behöver till exempel mer handläggning första än andra året.
Hur kommuner kan kartlägga och följa upp händelsestyrd tillsyn beskrivs
närmare på sidorna 17–19.

Skattefinansierad tillsyn
Skattefinansierat arbete är inte möjligt att avgiftsfinansiera utan måste finansieras via anslag, d.v.s. via skattemedel.
Den fjärde kategorin, den gröna rutan, utgör den skattefinansierade tillsynen. Kommunens skattefinansierade tillsyn är obligatorisk och kan omfatta
arbete med sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, ogrundade klagomål och
uppföljningar samt riktad kontroll av fusk (livsmedel). Kommunens skatte
finansierade verksamhet omfattar remisser, planarbete hos miljöförvaltningen
m.m. En del skattefinansierad verksamhet kan finansieras via annan lagstiftning, till exempel vid miljökontorets deltagande i planarbetet, så att miljökontorets kostnader läggs på den sökande via plan- och bygglagstiftningen.
Eftersom behovet ska bedömas behöver miljönämnden diskutera vad som
går att avgiftsfinansiera och vad som bör skattefinansieras. Målsättningen är
att så mycket tillsyn som möjligt ska avgiftsfinansieras. För den tillsyn där
så inte är möjligt måste tillsynen skattefinansieras. Miljötillsynen innehåller
ärenden som helt eller delvis är skattefinansierade. Det vanligaste är att vissa
moment som till exempel upprättande av åtalsanmälan inte är möjligt att avgiftsfinansiera, medan själva tillsynen som lett fram till anmälan är avgifts
finansierad.
Varje myndighet behöver ha bra rutiner för debitering och tidigt avgöra om
exempelvis ett klagomål är ogrundat och hur timavgift ska debiteras. Om inte
detta sker är risken att andelen skattefinansiering för tillsynen ökar i onödan.
Om en myndighet har stor andel skattefinansierad tillsyn kommer detta att
påverka kostnaderna.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur planerar nämnden för den skattefinansierade tillsynen?
• Finns det beredskap för kommande uppdrag?
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Att arbeta med behovs
utredningar
Med ett bra arbete på förvaltningen och bra dialog med ansvarig nämnd finns
goda förutsättningar att bedöma behovet och göra prioriteringar som håller
över tid. Vart tredje år gör kommunen en utvärdering av behovsutredningen.

De olika stegen i behovsutredningen
Kommunens arbete med de olika stegen i en behovsutredning är en cyklisk
process. Exempel på vad som kan ingå i de fem stegen beskrivs nedan.
1. Insamling (första kvartalet)
• Sammanställ data från omvärldsbevakning (nationella uppdrag och mål).
• Samla in data från ärendesystem och tidsregistrering med mera.
• Dokumentera tillgängliga resurser.
• Notera politiska mål och aktiviteter.
2. Prioritering (andra kvartalet)
• Överför behovet för den styrda tillsynen direkt till tillsynsplanen.
• Bedöm övrigt tillsynsbehov i samråd med nämnden med stöd av
en planeringsmatris.
• Fastställ tillsynsfrekvenser för den behovsprioriterade tillsynen.
• Skatta den händelsestyrda tillsynen.
• Bedöm behovet av skattefinansierad tillsyn.
3. Sammanställning (andra kvartalet)
• Sammanställ tillsynsbehovet i en mall och dela in det i styrd,
behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn.
• Spara mallen för att kunna jämföra olika år.
• Ta fram en resursredovisning.
• Förbered ett ärende till nämnden.
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4. Beslut (tredje kvartalet)
• Fastställ behovsutredningen i nämnden.
• Besluta med anledning av förändrade behov om:
– resursäskanden
– justering av handläggningskostnad per timme samt tillsynsbehov
– nya kommunala medel (kommunbidrag)
5. Uppföljning (fjärde kvartalet)
• Följ upp behovsutredningen varje år genom att:
– uppdatera innehållet med en aktualiserad omvärldsbevakning,
av de nationella tillsynskraven, och uppdatera grunduppgifter
(tillgängliga resurser, handläggningskostnad per timme med mera)
– följa upp resultatet från föregående års tillsynsplan
– uppdatera behovet
• Jämför planerade resurser med resultat och analysera viktiga
förändringar vid slutet av året.
Utvärdering (en gång per tillsynsperiod)
Ansvarig nämnd behöver utvärdera behovsutredningen vart tredje år. Det
innebär en genomgång av myndighetens ställningstaganden i förhållande till
de prioriteringar av tillsynsfrekvenser och tillsynsbehov som gjorts.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Stämmer tillgängliga resurser och kostnadstäckning (handläggningskostnad per timme) med tillsynsbehovet?
• Är registret över tillsynsobjekt uppdaterat och innehåller
nödvändig information?

Att kartlägga händelsestyrd tillsyn
I följande avsnitt ges några exempel på hur kommunen kan effektivisera arbetet med händelsestyrd tillsyn. Ett sätt att analysera händelsestyrd tillsyn
är att bryta ned ärenden i olika moment och låta dessa utgöra grunden för
kontrollstationer i servicelöften och digitaliseringsprocesser. Arbetet med att
dela in ärenden i moment görs enklast med klisterlappar på ett stort pappersark (så kallad flödesprocess). Lapparna gör det möjligt att flytta runt momenten till dess att processen är kartlagd. Kvaliteten på arbetet kan öka genom
att en kommun tar fram ärendeprocesser tillsammans med andra kommuner.
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Tre huvudmoment i händelsestyrda processer:
>> Administration och granskning (A) när ärendet kommer in. I detta ligger
bland annat registrering och granskning av bifogade handlingar. Här är
det viktigt att veta vilka handlingar som krävs för att undvika komplettering.
E-tjänster och tydlig information via hemsidan kan underlätta detta arbete.
>> Bedömning och komplettering (B) när ärendet ska avgöras. I detta ligger
bland annat platsbesök och begäran om kompletterade handlingar för att
kunna fatta beslut. Här är det viktigt med välutvecklade rutiner. Vad ska
man titta på för att göra en bedömning? Detta är särskilt viktigt beroende
på kontorets kompetens inom olika sakområden.
>> Beslut/Expediering/Debitering (X) när ärendet avslutas. I detta ligger
tillstånd, viten, kommunicering och debitering. Här det finnas delegation,
debiteringsrutiner och mallar för att säkerställa rättssäkerheten i beslut.
Samma moment kan förekomma många gånger i en process och det moment
som generellt tar mest tid är bedömning (B). I tabell 1 visas ett exempel på hur
en sådan kartläggning kan se ut.
tabell 1. Kartläggning
Process

Moment

Granskning av anmälan

A

Begäran om komplettering

A

Remiss

B

Remissammanställning

B

Kommunicering med sökande

B

Komplettering av anmälan

A

Platsbesök

B

Förslag till beslut

X

Beslut angående anmälan

X

Debitering

X

Exempel på moment som ingår i ärende för händelsestyrd tillsyn.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Vilka moment är viktigast att följa upp för att effektivisera
er process?
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Att följa upp händelsestyrd tillsyn
Planering av den styrda och behovsprioriterade tillsynen påverkar kommunens
händelsestyrda tillsyn. Tillsynsprojekt leder ofta till flera nya ärenden året
efter projektet. För att ha bra förutsättningar för att uppfylla tillsynsplanen
bör inte all tid planeras in, ca 80–85 procent av totala behovet kan vara lämpligt.
Uppföljning av händelsestyrd tillsyn behövs för att åstadkomma förbättringar.
Förslag på metoder för att följa upp händelsestyrd tillsyn:
>> Tidsuppföljning
Registrering av tid i ärendesystem eller separat system. Fördelen är att
det möjliggör tidsuppfattning över olika ärendetypers schablontid och
därmed kan kopplas till debitering.
>> Ärendeuppföljning
Registrering av vissa ärenden i särskilt framtagna ärendeprocesser.
Processen är uppdelad i moment och handläggaren anger tidsupp
skattning/datum vid varje moment samt start och slutpunkt. Fördelen
att det ger en visuell bild av processen i form av flödeskurva.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur arbetar ni med att följa upp den händelsestyrda tillsynen?
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Från behovsutredning till
tillsynsplan
Figur 3 visar hur behovsutredningens fyra tillsynskategorier efter en prioritering förs över till tillsynsplanen där resursbehovet bestäms. Kopplingen
mellan tillsynsmyndighetens resurser och tillsynsplanens totala behov kan
visas som en graf där Y-axeln är myndighetens totala resurser och X-axeln
visar tiden för den treåriga tillsynsplanen. Den heldragna svarta linjen visar
basbehovet, d.v.s. hur mycket resurser tillsynsmyndigheten behöver för att
utföra styrd tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Figuren visar genomsnittligt
behov under treårsperioden.

Tillsynsmyndighetens resurser

figur 3. Schematisk bild av resursfördelning i en tillsynsplan

SKATTEFINANSIERAD TILLSYN
BEHOVSPRIORITERAD TILLSYN (U, UH)

HÄNDELSESTYRD TILLSYN
STYRD TILLSYN (A, B, IUV, C, H)
3-årsperiod

Tillsynsmyndighetens resurser fördelas under tillsynsplanens treårsperiod. Den svarta linjen i mitten visar
basbehovet som årligen måste uppfyllas i tillsynsplanen. Detta behov flyttas oförändrat från behovs
utredning till tillsynsplan. För de övre delarna sker en lokal prioritering, utifrån lokala förutsättningar.
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Längst ned finns tillståndsgivna och anmälningspliktiga verksamheter (A, B,
IUV, C och H) – som har ett tillsynsbehov styrt av staten. De ingår i taxan och
branschernas tillsynsbehov är lika stort varje år. Här återfinns även händelsestyrd tillsyn, även om omfattningen kan variera från år till år.
Summan av alla resurser (på Y-axeln) är ett genomsnitt av myndighetens
totala resursbehov, vilket kan variera över åren beroende på planeringen. Till
exempel kan ett projekt under det första året leda till mer skattefinansierad
tillsyn andra året och mer behovsprioriterad tillsyn tredje året.

Prioritering av ansvarig nämnd
Kommunens planeringsperiod är ofta tillsynsplanens tre år och grunden för
hur ansvarig nämnd prioriterar tillsynen. Till sin hjälp kan ansvariga politiker
använda en planeringsmatris. Matrisen används endast för ej anmälningspliktiga verksamheter (U och UH6). Genom att bedöma de olika branschernas
tillsynsbehov, från högt till sporadiskt, får kommunen en uppfattning om hur
ofta olika branscher behöver besökas (tillsynsfrekvens). Nämnden utgår från
branschens risker för hälsa och miljö samt de lokala förutsättningarna för att
göra bedömningen.
figur 4. Planeringsmatris för tillsyn av U och UH-branscher

PLANERINGSMATRIS

Högt
tillsynsbehov

Lågt
tillsynsbehov

Normalt
tillsynsbehov

Sporadiskt
tillsynsbehov

Bedömningen görs på branschnivå. Högst upp till vänster är tillsynsbehovet som störst. Ju högre upp i
matrisen en bransch placeras desto större är dess tillsynsbehov. Branscher som placeras i figurens övre
vänstra kvadrant behöver årliga besök, medan de nedre vänstra kvadrant behöver besök 1–2 gånger per
treårsperiod. För dessa två bör kommunen överväga fast avgift. Branscher som ska besökas var tredje
eller var fjärde år placeras i tredje och fjärde kvadranten. Här är timavgift mer lämpligt.
Not. 6.

U är en benämning för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. UH är SKL:s
benämning för ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt 45§ förordning
(1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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”Låt tillsynsbehoven styra vilken tillsyn verksamhetsutövare behöver och ta
betalt för det istället för att ha en förutbestämd taxa som styr hur mycket
tillsyn som ska genomföras. Vissa kommuner har idag i sin taxa att förskolor
ska ha tillsyn vartannat år och eftersom de tar betalt för det och måste de också
göra tillsyn vartannat år. Samtidigt bedömer andra kommuner att det räcker
att göra tillsyn vart tredje år.”
Pirjo Körsén, chef för miljö- och hälsoskyddsenheten, Sollentuna kommun.

Tillsynsbehovet för behovsprioriterad tillsyn bedöms av ansvarig nämnd.
Bedömningen underlättas genom att ställa frågan om vilken tillsynsfrekvens
som gäller för den aktuella branschen: årlig, återkommande, projektinriktad
eller sporadisk tillsyn.
Bedömningen kan ske i tre steg:
1. Tillsynsbehov
• Bedöm branschen/tillsynsområdets omfattning, genom att granska
nationella mål, lagstiftning och lokala förutsättningar.
• Placera U- och UH-branscherna i matrisens fyra fält. Ju högre upp
i matrisen desto större tillsynsbehov.
2. Tillsynens effekt
• Bedöm om kommunen måste utföra tillsynen varje år för önskad effekt.
• Gå igenom erfarenheter, tidsregistrering, klagomål m.m.
• Ju mer till vänster i matrisen desto oftare måste branschen/
tillsynsområdet kontrolleras för att nå önskad effekt.
3. Resurser
• Bedöm vad som är viktigast att genomföra under en planeringsperiod
om tre år och prioritera därefter. Tilldela branscher/tillsynsområden
en tillsynsfrekvens och avsätt resurser efter prioritering.
Branscherna placeras in i de fyra kvadranterna utifrån hur stort tillsynsbehov
de har. Här sker prioritering mellan olika tillsynsområden/ej anmälningspliktiga branscher utifrån ett lokalt behov. Det lokala behovet betyder att man
behöver väga olika tillsynsområden mot varandra för att bedöma vad som är
viktigast. Tillsynsbehovet kan variera över landet och så bör det rimligtvis
vara. Vissa kommuner kan ha stort tillsynsbehov och prioritera tillsyn inom
enskilda avlopp på grund av övergödningsproblem, medan andra prioriterar
tillsyn av förorenad mark på grund av stort bostadsbyggande, eller hotell, badanläggningar och lokaler för omhändertagande för att nå tillsynens effekt.

22 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll

33

Lokal prioritering av tillsyn
Behovsprioriterad tillsyn kan delas in i följande kvadranter:
1. Högt tillsynsbehov
• Inom denna kategori återfinns de största U och UH-verksamheterna
samt de verksamheter som behöver tillsyn varje år för att nå önskad
effekt av tillsynen. SKL anser att rapporteringen av denna tillsyn
behöver utvecklas för att kunna göra bedömning av Sveriges miljöoch hälsoskyddstillsyn.
• Tillsyn sker årligt, det vill säga genom besök varje år.
• Myndigheten bör överväga fast avgift.
2. Normalt tillsynsbehov
• Inom denna kategori återfinns merparten av de lokalt prioriterade
tillsynsobjekten inom miljö-och hälsoskyddsområdet.
• Tillsyn sker återkommande, det vill säga genom besök 1–2 gånger
per treårsperiod.
• Myndigheten bör överväga fast avgift.
3. Lågt tillsynsbehov
• Inom denna kategori återfinns kommunens mindre verksamheter
och nationella projekt.
• Tillsyn sker projektinriktat i större projekt, med regelbundna
intervall, det vill säga ett besök per treårsperiod.
• Timavgift är lämplig.
4. Sporadiskt tillsynsbehov
• Inom denna kategori återfinns verksamheter och tillsynsområden
som inte behöver återkommande tillsyn. Här finns också verksamheter
där kommunen saknar kunskap om behovet av tillsyn.
• Tillsyn sker behovsstyrt, det vill säga när behovet påkallas exempelvis
genom klagomål.
• Timavgift är lämplig.
Behovet för kategori 2–4 kan ändras efter utvärdering av ansvarig nämnd.
”Det är värdefullt att få inspiration och feedback från andra kommuner
med motsvarande uppdrag, så att vi kan ta det bästa av varandra och slippa
uppfinna allt själva. Det allra bästa är naturligtvis om vi kan använda samma
modell för behovsutredning och tillsynsplanering i hela landet.”
Cecilia Hammarberg, miljöchef, Kristianstads kommun.
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Avslutning
Vi hoppas att den här skriften kan vara till hjälp och komma till god användning i det fortsatta arbetet med behovsutredningar. Skriften ska ses som ett
förslag på hur arbetet med behovsutredningar kan se ut. Nu börjar det riktiga
arbetet med att utveckla er kommuns behovsutredningar. Ett sätt att komma
vidare i arbetet kan vara att arbeta tillsammans med andra kommuner och
jobba tillsammans i arbetet med tillsynsplanering exempelvis genom att ta
fram gemensamma nyckeltal och att jämföra och lära av varandra.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur går din kommun vidare?
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EN SKRIFT OM TILLSYNSBEHOV FÖR
MILJÖTILLSYN OCH LIVSMEDELSKONTROLL
Alla kommuner behöver göra behovsutredningar för livsmedelskontrollen
och miljö- och hälsoskyddstillsynen. Detta är en del i kommunens uppdrag
att vara tillsynsmyndighet.
I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka
bedömningar kommunen behöver göra. SKL har tagit initiativ till detta eftersom de vägledande myndigheterna (Naturvårdsverket och Livsmedelsverket)
har valt att inte göra det. Skriften har tagits fram av medarbetare på SKL och
en grupp kommuner, i samråd med de vägledande myndigheterna.
Syftet är att det ska bli lättare att förstå vad en behovsutredning är och hur
det politiska utrymmet för prioriteringar i tillsynen ser ut. Skriften kan
fungera som inspirationskälla och vara ett underlag till diskussion om hur
man kan göra behovsutredningar.
I skriften finns citat från representanter för kommunala tillsynsmyndigheter
om hur de ser på arbetet med behovsutredningar och planering av tillsynen.
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Inledning
I den här skriften förklaras vad du som företagare (nedan även kallat verksamhetsutövare) betalar för och vad som ingår i den tillsynsavgift som
kommunens nämnd för miljö-och hälsoskyddsfrågor tar ut (nedan kallat
kommunen).
Informationen gäller i de kommuner som beslutat om att anta en taxa
enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) modell för taxa inom
miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Skriften är
framtagen för att ge företag svar på de vanligaste frågorna om vad som
ingår i kommunens avgift för miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Företagaren måste känna till vilka
riskerna är med verksamheten och ska
även veta hur man ska kontrollera så
att det inte sker utsläpp eller liknande.
Om en olycka ändå sker ska man ha
tänkt igenom hur den ska hanteras så
att påverkan eller skadorna blir så små
som möjligt.
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Skydd för
hälsa och miljö
Vilka regler gäller?
I miljöbalken och tillhörande förordningar finns regler om vilka verksamheter som omfattas av balkens krav för att skydda människors hälsa och
miljön. Både stora och små företag/verksamheter omfattas. Det finns
även regler om att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som
kan befaras medföra olägenheter (besvär) för människors hälsa eller miljön alltid ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller
förebygga sådana konsekvenser. Det kallas för egenkontroll.
Syftet med miljöbalken är att underlätta en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och
hälsosam miljö. Detta syfte ska säkerställas genom tillsynen, som innebär
att kommunen kontrollerar att reglerna om miljö och hälsa följs och genom rådgivning som skapar förutsättningar för att balkens syfte uppfylls.
I miljöbalken återfinns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska
gå till. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av
verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom
detta kallas ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler, med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala
myndighetens kostnader för tillsynen.

Syftet med miljöbalken är att underlätta
en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en god och
hälsosam miljö.

42

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

5

Årlig avgift för tillsynen?
Avgifterna ska täcka
myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket
enkelt uttryckt innebär att kommunernas
tillsynsverksamhet
inte får gå med vinst.

Företag betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme, för
kommunens tillsyn. I de flesta fall är det de mycket små verksamheterna
som betalar avgift per timme. Ett avgiftsbeslut kan överklagas. Avgifterna
ska täcka myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket
enkelt uttryckt innebär att kommunernas tillsynsverksamhet inte får gå
med vinst. I kommunfullmäktige tar de lokala politikerna beslut om timkostnadens storlek (kr/timme). Hur stor del av tillsynskostnaderna som
är avgiftsfinansierad varierar från kommun till kommun. En mindre del av
tillsynsarbetet betalas med skattepengar.
Företag bör få regelbundna besök. Miljökontoret bör ha bestämt sig för
om ditt företag ska besökas varje, vartannat eller vart tredje år. Helst bör
det inte vara längre än tre år mellan varje besök. Det är svårt att fördela
kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste
avgifterna anpassas så att de istället blir jämnt fördelade under några år.
Det innebär att ditt företag kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök
inte sker.
Kommunen kan vid vissa omständigheter justera den fasta årliga avgiften för en hel bransch, genom reglering i taxan t.ex. om tillsynsbehovet
för branschen visar sig vara lägre i kommunen än enligt SKL:s underlag
för taxa. Nedsättning av avgiften kan även ske för ett enskilt företag, med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid, egenkontroll eller andra omständigheter.
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Kan jag påverka avgiftens storlek?

Genom att göra ett bra
miljöarbete, som går
längre än vad lagen
kräver, ska det finnas
möjlighet att påverka
sin tillsynsavgift.

Kommunens taxa inom miljöbalkens område består av tre delar när den
bygger på SKL:s modell med risk och erfarenhetsbedömning. Den första
delen är en bedömning av verksamhetens risker, vilken även ger underlag
för den avgift som företaget ska betala. Den andra delen är en bedömning
som inspektören gör under besöket, av hur företaget hanterar riskerna
och verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Den tredje
delen ger kommunen möjlighet att premiera företaget för hur bra man
t.ex. arbetar med egenkontroll eller minskad klimatpåverkan från verksamheten. Genom att göra ett bra miljöarbete, som går längre än vad
lagen kräver, ska det finnas möjlighet att påverka sin tillsynsavgift.
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Vanliga frågor
om avgiften
Varför ska jag som företagare betala en avgift till
kommunen för att man besöker min verksamhet?
Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan
ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller miljön får betala mer
än den som utgör en låg risk. Skälet är att kommunen måste ägna mera
tillsynstid åt en verksamhet med större risk än åt en med mindre risk.

I princip all myndighetsutövning inom
miljöbalkens område
betalas av verksamhetsutövarna.
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Varför betalar företag som bedriver likadan verksamhet
inom kommunen olika avgifter?
Taxan ska vara så rättvis som möjligt. Det finns en regel i kommunallagen
som säger att alla ska behandlas lika. I det här fallet betyder det att alla
som har liknande verksamhet med samma risker och sköter sitt företag
på samma sätt ska betala lika mycket. Därför måste man ha en taxa som
ger möjlighet att bedöma hur stor risk ett företag utgör för människors
hälsa och miljön. Taxan måste även ta hänsyn till hur ägaren av ett företag
sköter verksamheten för att undvika skador på hälsan eller miljön.
Genom att minska riskerna och ha en bra egenkontroll kan företagets
kostnader för tillsynen minska. Om ett företag utgör en hög risk och dessutom har brister i egenkontrollen, måste inspektörerna göra fler besök.
Det kommer att kosta mer för ett sådant företag än för en verksamhet
med liten risk och en bra egenkontroll. Det är därför avgiften kan variera
mellan företag som bedriver liknande verksamheter inom samma kommun.

Varför behöver inspektörer besöka min verksamhet?
Hur ofta du får besök
beror i första hand på
verksamhetens risk.

Kommunen kontrollerar bl.a. att verksamheten följer miljöbalken och att
egenkontrollen sköts. För att göra det besöker kommunen företagen med
jämna mellanrum. Hur ofta du får besök beror i första hand på verksamhetens risk. Om verksamheten har liten risk för påverkan på hälsan eller
miljön sker besöken kanske en gång vart tredje år, men om risken för påverkan är stor kan det bli flera besök varje år.
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Varför ska jag betala för fler timmar än för
den tid som inspektören besöker min verksamhet?
I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker
verksamheten. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att han
eller hon känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök.
Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd.
Inom EU beslutas då och då om nya regler som inspektörerna behöver
sätta sig in i. De kan också behöva känna till ny teknik inom de olika branscherna. Ju mer de kan, desto bättre kan de informera och ge råd till dig
om det nya. Det i sin tur kan medföra att ditt eget miljöarbete blir enklare,
tar mindre tid och kostar mindre. I miljöbalken sägs att en av kommunens
arbetsuppgifter är att informera och lämna råd i viss omfattning. Inför besöket måste därför inspektören ägna tid åt att kontrollera att man har den
senaste informationen som rör de företag man besöker.

I årsavgiften ingår mer
tillsynsarbete än den
tid som inspektören
besöker verksamheten.
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Planering av gemensamma branschvisa tillsynsaktiviteter
täcks in i årsavgiften.

I många kommuner kallar man samman företagen för att lämna information om viktiga frågor som gäller miljön och en viss bransch, en eller
typ av verksamhet med gemensamma problem. Det kan t.ex. gälla hur
vissa företag påverkar sjöar och vattendrag genom sin verksamhet. Ofta
ger man i dessa sammanhang råd eller information om lämpliga åtgärder
som man som företagare kan vidta för att minska sådan påverkan. Det är
ytterligare exempel på vad du får för årsavgiften.
Ett annat sätt att informera är genom broschyrer och liknande som beskriver regler, hantering av problem som kan uppstå och annat som en
företagare behöver veta för att enklare kunna följa miljöbalkens regelverk.
Även planering av gemensamma branschvisa tillsynsaktiviteter täcks in
i årsavgiften. I det arbetet tar kommunen fram förenklade metoder för
tillsynen genom checklistor, informationsmaterial samt andra typer av
förberedelser inför insatsen.

Varför kommer inte kommunen varje år
om jag betalar en årlig avgift?
SKL har föreslagit att företag som betalar för sju timmar eller mer per år
normalt ska få tillsynsbesök minst en gång per år. De företag som betalar
för fyra till sex timmar per år ska få ett tillsynsbesök vart annat år och
företag som betalar för mindre än fyra timmar per år ska besökas vart
tredje år.
De största och mest komplicerade verksamheterna kan betala för upp
till 375 timmar per år. Det gäller främst företag som har många svåra tillverkningsprocesser med utsläpp till luft och vatten m.m. I den tiden ingår
utöver flera tillsynsbesök, även att kontrollera års-/miljörapporter, analysprotokoll, genomföra sammanträden med företaget och andra tillsynsaktiviteter.
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Vad ligger till grund för kommunens timkostnad?
Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om (kr/timme) är
vanligtvis uppbyggd av nedanstående kostnader för kommunens myndighetsarbete. Andra kostnader kan tillkomma. Nivån på kostnaderna
varierar mellan olika kommuner, vilket medför att timkostnaden varierar
mellan kommuner.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Personalkostnader
Kompetensutveckling
Nämndens myndighetsutövning
Material och utrustning
Kostnader för miljöövervakning
Försäkringar
Fordon
Lokalkostnader
Investeringskostnader
Administrationskostnader
Andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader

Vilka kostnader som ligger till grund för timkostnaden i din kommun ska
finnas i underlaget till kommunfullmäktiges beslut om timkostnad.
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Riskerna påverkar
avgiften
Avgiften räknas fram på lite olika sätt för miljöfarliga verksamheter och
för hälsoskyddsverksamheter. Gemensamt är dock att göra en så kallad
riskbedömning. Den bygger på att varje typ av bransch har en grundklassning, en så kallad avgiftsklass, som framgår av en tabell som finns i taxan.
Därefter görs bedömningen om verksamheten ska få så kallade riskpoäng. En verksamhet kan få upp till 6 riskpoäng. De ges utifrån kriterier
som kan vara generella eller gälla en viss bransch. Metoden utgår ifrån att
ju fler riskpoäng en verksamhet har, desto mer tid behöver inspektören
lägga ned på tillsynen och desto större blir avgiften.
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Upplysningar om innehållet:
Tove Göthner, tove.gothner@skl.se
Mer info finns på www.skl.se/vi_arbetar_med/
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SKL har tagit fram denna skrift för att ge företag svar på de vanligaste frågorna om vad som ingår i kommunens avgift för miljö- och hälsoskyddstillsyn och svara på frågan ”Vad betalar jag för?”
Skriften bygger på SKL:s modell för taxa inom miljöbalkens område
utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Därför är innehållet i denna skrift
gällande i de kommuner som beslutat om att anta en taxa enligt SKL:s
modell. Både kommunala miljökontor och branschorganisationer har fått
möjlighet att lämna synpunkter på texten.

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Beställningsnummer: 5297

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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BEHOVSUTREDNING
2022–2024
Vingåkers kommun,
Samhällsbyggnadsnämnden
För samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom:
• Miljöbalken
• Livsmedelslagstiftningen
• Lagen om foder och animaliska biprodukter
• Strålskyddslagen
• Smittskyddslagen
• Lagen om tobak och liknade produkter
• Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
• Alkohollagen
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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Ord – och begreppsförklaring

Avrinningsområde – Ett landområde som avvattnas till ett gemensamt
vattendrag.
LEFT – Samlingsbegrepp för tillsynsområdena Läkemedel, Elektroniska
cigaretter, Folköl och Tobak.
ABP – Förkortning för Animaliska Biprodukter
SKR – Förkortning för Sveriges Kommuner och Regioner
A-, B-, C-, U-verksamhet – Miljöprövningsförordningens beteckningar för
verksamheter beroende på inneboende risk, där A innebär störst risk och U
lägst risk.
F-gas – Fluorerad gas som används i vissa anläggningar som genererar kyla
eller värme.
Köldmedia – Kemikalier, inklusive f-gaser, som används i värmepumpande
anläggningar, exempelvis kyl/frys och luftkonditioneringar.
REACH – EU:s gemensamma kemikalielagstiftning. Står för Registration,
Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals
PE – Personekvivalent. Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i
avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.
Dispensprövning – En prövning av möjligheten att för en specifik åtgärd göra
ett avsteg från ett generellt gällande förbud eller annan lagstiftning.
Tillståndsprövning – En prövning av möjligheten att bevilja tillstånd för en
åtgärd som är förbjuden att utföra utan tillstånd.
Anmälningsplikt – Gäller för en åtgärd eller verksamhet som senast sex
veckor innan den påbörjas ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
Informationsplikt – En åtgärd eller händelse som ska meddelas till
tillsynsmyndigheten snarast möjligt.
PBL – Plan- och bygglagen
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Lagstiftning
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöbalken (SFS 1998:808)
Livsmedelslagen (SFS 206:804)
Tobakslagen (SFS 2018:2088)
Alkohollagen (SFS 2010:1622)
Smittskyddslagen (SFS 2004:168)
Lag (SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Strålskyddslag (SFS 2018:396)
Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
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Inledning

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Kravet
på behovsutredning återfinns inte som ett uttryckligt krav för övrig lagstiftning
inom nämndens ansvarsområde. Det är dock viktigt att tillsynsmyndigheten
beskriver behovet även för dessa områden för att åskådliggöra vilka resurser
som krävs för att leva upp till den lagstiftning som finns inom miljö- och
byggnämndens ansvarsområde. Ungefär samma krav kan återfinnas i
Livsmedelslagstiftningen som sedan januari 2017 säger att ansvarig nämnd ska
redovisa hur mycket resurser som behövs för kontrollen.
Med denna bakgrund tas en behovsutredning fram för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Denna utredning visar behovet av
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd enligt
miljöbalken, men även behoven inom de övriga tillsynsområdena som enheten
ansvarar för, så som offentlig livsmedelskontroll, animaliska biprodukter,
tobak, folköl och alkohol samt receptfria läkemedel. I utredningen ingår också
en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot kraven på en
kompetent och effektiv myndighetsutövning, på att vara en god myndighet, att
kunna utöva en rättssäker och likformig tillsyn. Behovsutredningen utgår ifrån
tillsyn och redovisar inte tidsbehovet som miljökontoret har för övriga
arbetsuppgifter Konsekvenserna av att en fullgod tillsynsverksamhet inte kan
upprätthållas lyfts. Utredningen ska även belysa hur nämnden avser att
prioritera och rikta tillsynen
Behovsutredningen fastställs av samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om
de personella resurserna. Behovsutredningen ska sedan ligga till grund för
tillsyns- och kontrollplaner som kopplas till nämndplanen för 2022 med utblick
till 2024.

4

Avgiftsfinansiering

Tillsyn och kontroll ska vara avgiftsfinansierad i så hög utsträckning som
möjligt. Det är reglerat i lagstiftningen att livsmedelstillsynen ska bekostas av
avgifter. Miljöbalkstillsynen och övrig tillsyn finansieras genom avgifter där
det är möjligt. I tillsynsavgiften ingår bland annat tid för förbereder, inläsning,
bokning av besök, körtid, själva besöket, eventuella utredningar (t.ex. kontroll
med centrala myndigheter, interna diskussioner, kontroll mot lagstiftning och
prejudicerande domar), rapport- och beslutsskrivning, debitering, diarieföring
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och arkivering. Tillsynsintervallet inom miljöbalkstillsynen baseras till stor del
SKR:s rekommendationer men även på tillsynsmyndighetens erfarenheter om
verksamheten. Många eller återkommande brister innebär en högre grad av
tillsyn och därmed en ökad tillsynsavgift. Omvänt verksamheter som bedrivs
utan avvikelser under en längre period kan få en nedsatt tillsynstid och därmed
en lägre avgift.

5

Utredning

Enligt SKR:s rekommendationer för hur arbetet med behovsutredningen ska
genomföras ska tillsynsbehovet sorteras enligt fyra kategorier:
5.1

Styrd tillsyn

Den styrda tillsynen omfattar miljöfarliga verksamheter med störst behov och
krav, för Vingåkers kommuns del tillståndspliktiga verksamheter (Bverksamheter), samt anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (så kallade C och H). Här styrs
tillsynen externt via lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen
(basbehov) i form av årliga tillsynsaktiviteter. Styrd tillsyn är som ett
grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka,
denna tillsyn går alltså inte att på något sätt prioritera ned.
5.2

Behovsprioriterad tillsyn

Den behovsprioriterade tillsynen omfattar de ej anmälningspliktiga
verksamheterna inom miljöfarlig verksamhet (U-verksamheter) och hälsoskydd
(s.k. UH). Denna kategori kan även omfatta statliga tillsynsprojekt,
avloppsinventeringar med mera. Staten anger behovet genom lagstiftning och
vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig nämnd planerar denna tillsyn
och prioriterar resurserna utifrån lokala tillsynsbehov, lokala kunskaper och
riskanalys. Kommunerna planerar och fördelar tillsynsbehovet över tre år.
Tillsynen sker i form av återkommande tillsyn. Det är ansvarig nämnd som
bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn ska utövas. Minst lika viktigt är att
nämnden också anger vilka delar som inte ska prioriteras. Sådan tillsyn sker
genom sporadisk tillsyn, det vill säga vid behov. Prioritering av denna tillsyn
bör enligt SKR göras utifrån branschnivå och var tillsynsbehovet är som störst.
Även tillsynsfrekvens och önskad effekt av tillsynen spelar in vid
bedömningen. En prioritering görs sedan efter dessa parametrar och en
bedömning av hur mycket resurser som krävs.
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5.2.1

Nämndens uppskattade frekvens för behovsprioriterad
tillsyn
-

-

5.3

Högt behov – Verksamheter som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt miljöbalken, men som utifrån sin
omfattning och art, eller lokala förutsättningar, kräver årligen
återkommande tillsynsinsatser.
Normalt behov – Verksamheter som generellt inte är tillståndseller anmälningspliktiga där tillsyn behövs 1–2 gånger under en
treårsperiod.
Lågt behov – Verksamheter där en tillsynsfrekvens på 3–6 år är
lämplig.
Sporadiskt behov – Verksamheter som behöver tillsyn med mer
än
6 års intervall, vanligtvis klagomålsbaserad tillsyn eller enstaka
tillsynskampanjer.

Händelsestyrd tillsyn

Behovsutredning omfattar, förutom det förutsebara tillsynsarbetet, en
uppskattad mängd ansökningar, anmälningar, klagomål och remisser.
Resursbehovet bedöms i första hand utifrån tidigare erfarenheter, men det går
inte att med säkerhet bedöma hur stort detta behov blir under de kommande
åren. Större händelser som inträffar som exempelvis olyckor kan snabbt
omkullkasta de uppskattade behoven. Verksamheten kan under året dessutom
påverkas av oförutsedda, tillkommande uppdrag, förändringar i lagstiftning och
annat.
5.4

Skattefinansierad tillsyn

Den skattefinansierade tillsynen är obligatorisk att utföra. Här ingår bland
annat hantering av obefogade klagomål, anmälan om misstanke om miljöbrott
och sanktionsavgifter. Även hantering av olika remisser, enkäter och
undersökningar från andra myndigheter och centrala verk ingår, samt stödet
som ges till exempelvis planenheten i arbetet med detaljplaner, eller
byggenheten vid olika typer av lov enligt Plan och Bygglagen PBL.

6

Tillsynsområden

Här följer beskrivningar av nämndens huvudsakliga tillsynsområden.
6.1

Miljöbalken
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Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på
verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva
vissa miljöfarliga verksamheter krävs ett tillstånd eller en anmälan. Vilka
verksamheter som behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan framgår av
miljöprövningsförordningen.
A-verksamhet

En A-verksamhet är en verksamhet med mycket stor miljöpåverkan som kräver
tillstånd. Prövning utförs av miljödomstol.
B-verksamhet

En B-verksamhet är en verksamhet med stor miljöpåverkan som kräver
tillstånd. Prövning görs av länsstyrelsen.
C-verksamhet

En C-verksamhet är en verksamhet med mindre miljöpåverkan som kräver
anmälan. Prövning görs av samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker
U-verksamhet

En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som vanligtvis
inte kräver vare sig tillstånd eller anmälan. Prövning behöver normalt sett inte
göras men vissa undantag finns, så som avloppsanläggningar.
Miljöfarliga verksamheter, inklusive lantbruk

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller
anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till luft, mark eller vatten eller
medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. En miljöfarlig
verksamhet har enligt miljöbalken beteckningen A, B, C eller U beroende på
vilken inneboende risk verksamheten har. Vid tillsyn på miljöfarliga
verksamheter kontrolleras bland annat avfallshantering, kemikalier och
bekämpningsmedel, utsläpp till mark, luft och vatten samt buller/störningar.
Energitillsyn

Miljöbalken ställer krav på energihushållning, att bästa möjliga teknik används
och att förnybara energikällor väljs i första hand.
Cisterner

Lagring av brandfarliga vätskor i cisterner omfattas av ett särskilt regelverk i
miljöbalken, bland annat med krav på regelbunden besiktning för att förebygga
läckage. Dessa vätskor kan vid läckage orsaka stora skador i miljön.
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Kemiska produkter

Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara farliga för
människor och miljön. Användarna måste då kunna skydda sig själva och sin
omgivning. Därför har alla som släpper ut sådana farliga kemiska produkter på
marknaden ansvaret för att produkterna är märkta på rätt sätt. Bestämmelserna
om detta regleras i EU:s lagstiftning REACH och i Sveriges egna regler.
Tillsynsansvaret delas med kemikalieinspektionen.
Kemikalier i varor

Vissa varor, till exempel smycken, elektroniska produkter och leksaker, kan
innehålla ämnen som är skadliga för människors hälsa. Det finns därför inom
EU bestämmelser som till exempel reglerar vilka halter som är tillåtna.
Tillsynsansvaret delas med kemikalieinspektionen.
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skador
eller olägenheter för människors hälsa eller skador på egendom. Ett
bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett
växtskyddsmedel.
Köldmedia

Anläggningar som innehåller köldmedia, till exempel värmepumpar och kyloch frysanläggningar, omfattas av särskilda bestämmelser inom EU. Dessa
köldmedier är ofta så kallade f-gaser som påverkar ozonskiktet eller bidrar till
växthuseffekten om de släpps ut till luften.
Förorenad mark

Det finns 146 identifierade områden i Vingåker som kan vara förorenade med
ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljön och som riskerar att
spridas genom läckage till grund- och ytvatten. Länsstyrelsen har inventerat
alla nedlagda verksamheter. Av dessa är sex områden klassade(MIFO) i
riskklass 2 vilket betyder att objekten bedömts innebära stor risk för påverkan
på människors hälsa och miljön, idag och i framtiden. Kommunen är
tillsynsmyndigheten över alla objekt i riskklass 2. Dessa objekt är prioriterade
för vidare utredning och eventuella efterbehandlingsåtgärder.
Kommunen har ansvar för att inventera och att riskklassa pågående
verksamheter där tillsynsansvaret ligger på den kommunala nämnden. Det
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omfattar c: a 100 objekt. Endast ett fåtal av dessa verksamheter är riskklassade
i nuläget.
Renhållning

Överallt där varor konsumeras eller produceras uppstår avfall, eller sopor, som
om de inte omhändertas på ett riktigt sätt kan orsaka problem och försämra den
goda miljön vi har i vår kommun. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för
tillsyn av hanteringen av avfall från hushåll, företag och industrier i
kommunen.
Små avlopp

Om man bor utanför område med kommunalt vatten och avlopp så måste man
anordna en egen avloppsanläggning. I Vingåkers kommun finns enligt vår
senaste uppskattning (genom granskning av taxeringsuppgifter) ca 2500
enskilda avloppsanordningar. Myndighetens kunskap om dessa anläggningar
och statusen på dess funktion är bristfällig. Vårt pågående inventeringsarbete
visar att av anläggningar med påkopplad WC så är över 90 % bristfälliga.
Bristfälliga små avlopp bidrar med läckage av näringsämnen till vattendragen.
Enligt vattendirektivets åtgärdsprogram behöver kommunerna se till att
tillräckliga krav ställs på enskilda avlopp för de områden som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning. De
flesta av Vingåkers vattendrag är påverkade av övergödning. Dessa sjöar ska
enligt vattendirektivet uppnå god status senast 2021.
Det är ovanligt att fastighetsägare på eget initiativ förbättrar sin
avloppsanläggning. För att uppnå miljöbalkens och vattendirektivets krav
behöver nämnden inventera de små avloppen i Vingåker och ställa krav på dess
funktion
Hälsoskydd

Hälsoskydd enligt miljöbalken syftar till att undvika att människor får besvär
eller blir sjuka av miljön, och oftast är det vår inomhusmiljö som avses. Vid
tillsyn kontrolleras områden som buller, luktolägenheter, ventilation,
luftkvalitet, radonförekomst, hygien och smittskydd. I stort sett alla lokaler och
anordningar som är tillgängliga för allmänheten omfattas av dessa regler.
Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar
i hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i
vattnet från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för
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djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Därför finns restriktioner mot
uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar i dessa områden.
För att få uppföra en anläggning inom strandskyddat område krävs som regel
att dispens beviljas av tillsynsmyndigheten.
Åtgärder som vidtagits i strid med strandskyddets regler är vanligt
förekommande i hela landet, så också i Vingåker. Nämnden behöver avsätta
resurser för informationsinsatser och tillsyn på plats för att rätta till de
överträdelser som vidtagits och för att långsiktigt öka förståelsen för
strandskyddets syften.
6.2

Livsmedel och dricksvatten.

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra
livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen
om maten är enkel att förstå. Alla registrerade anläggningar får regelbunden
kontroll. Livsmedelskontrollen omfattar också utredningar i samband med
klagomål och matförgiftningar.
6.3

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och
som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda
produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter
från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk
omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.
Kontrollansvaret delas av Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunerna.
6.4

Tobaksprodukter och elektroniska cigaretter

Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka
tobaksbrukets medicinska skadeverkningar. Genom lagstiftning, information
och stöd till ett allsidigt tobakspreventivt arbete vill staten förebygga
tobaksdebuten bland barn och ungdom, uppmuntra till tobaksavvänjning och
skydda mot skadeverkningar av passiv rökning. Elektroniska cigaretter utgör
en inkörsport till nikotinberoende och kan resultera i traditionell
tobakskonsumtion, eftersom de efterliknar och normaliserar rökning.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning & tillsyn över
tobaksförsäljare, tillsyn över rökfria skolgårdar och övriga rökfria miljöer
6.5

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra försäljningsställen än
öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för
kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som
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övergripande tillsynsmyndighet. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för
kontroll hos försäljare av receptfria läkemedel.
6.6

Folköl

Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar över verksamheter som anmält
försäljning och servering av folköl.

7

Beräkning av resurser

För att omsätta en bedömning av tillsynsbehov till en tillsynsplan så behövs en
beräkning av vilka resurser som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra
sitt uppdrag. I behovsutredningen så utgår vi från den tid en årsarbetskraft kan
lägga på debiterbar tillsyn när vi beräknar detta. Behovsutredningen utgår ifrån
tillsyn och redovisar inte tidsbehovet som miljökontoret har för övriga
arbetsuppgifter. Denna tid motsvarar cirka 50% av en årsarbetstid på cirka
2000 timmar. Det gäller bland annat tid för verksamhetsplanering, teammöte,
informationsmöten, enhetsmöten, kvalitetsarbete, kompetensutveckling,
rekrytering, lära upp nyanställd kollega, semestrar, sjukdom, vabb, med mera.
Vingåker är en liten kommun där handläggarna har ansvar för många olika
tillsynsområden vardera, samt utför många administrativa arbetsuppgifter
själva. Utrymmet för tillsyn bedöms vara 775 timmar per årsarbetskraft, vilket
är 225 timmar förre än vad SKR anger i sin modell för risk och resursbaserad
taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av dessa bedöms i bästa fall
500 timmar per årsarbetskraft vara timmar som kan finansieras med avgifter.
Faktorer som personalbyten, organisationsförändringar, samverkansgrupper
och administrativa arbetsuppgifter gör att andelen avgiftsfinansierade
kontrolltimmar/årsarbetskraft minskar. Beräkning av resurser utgår ifrån den
totala operativa tillsynstiden, då genom totalt antal årligt behov av
tillsynstimmar dividerat på 400 som är den debiteringsgrad kontoret bedöms nå
per handläggare.
Övrig tid som ej är debiterbar per årsarbetskraft presenteras nedan i tabell 1.
Tabell 1.
Orsak
Personlig tid

Gemensamma
aktiviteter

Beskrivning

Uppskattad tid i
timmar
515

Utbildning, friskvård, semester,
sjukdom, vård av barn och personlig
tid
Extern och intern samverkan,
660
planering, kvalitetsarbete,

68

Vingaker.se

Avgiftsfinansierad
tillsyn
Skattefinansierad
tillsyn

kompetensarbete systemförvaltning
och övrigt administrativt arbete
Statligt styrd tillsyn
Behovsprioriterad tillsyn
Händelsestyrd tillsyn
Obefogade klagomål,
inventeringsarbete,
ansvarsutredningar,
åtalsanmälningar, sanktionsavgifter,
arbete med remisser, motionssvar,
information, rådgivning och
liknande som inte kan
avgiftsbeläggas
Årsarbetstid i timmar en
heltidstjänst

8

Styrd tillsyn

8.1

Miljöfarlig verksamhet
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500

275

1950

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen över anmälnings- och
tillståndspliktiga samt övriga miljöfarliga verksamheter inom Vingåkers
kommun. Tillsynen inriktas på kontroll av att miljöfarliga verksamheter i
kommunen bedrivs i överensstämmelse med miljöbalkens bestämmelser och
följdförfattningar. Vid behov kan föreläggande eller förbud meddelas mot viss
hantering eller verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för
handläggning av anmälnings- och tillståndsärenden samt lämnar yttrande i
tillståndsärenden till länsstyrelsen och/eller miljödomstol.
8.1.1

Jordbruk tillsyn

De objekten med årlig kontroll har samhällsbyggnadsnämnden god kontroll
över. Antalet varierar dock en del mellan åren men endast marginellt. Objekt
med årlig avgift betalar för 5–6 timmar per inspektion då tillsynsintervallet
varierar mellan varje år, vart annat till vart tredje år. Enstaka objekt har högre
avgift bl.a. beroende på att verksamheten ligger inom vattenskyddsområde eller
vid andra känsliga objekt. Klassningen är gjord efter aktuell taxa och SKR:s
avgiftssystem. För objekt med timavgifter tas en avgift ut efter inspektion.
8.1.2

Kemiska produkter, köldmedier och cisterner

Kemikalietillsynen bedrivs till stor del kopplad till tillsynen av miljöfarliga
verksamheter eller genom olika riktade projekt. Samhällsbyggnadsnämnden
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ansvarar för kontrollen av att kemiska produkter hanteras i överensstämmelse
med produktvalsprincipen och kemikalielagstiftningen. Arbetet sker
fortlöpande under året knutet till den tillsyn och kontroll som bedrivs inom de
olika arbetsområdena. Till exempel vid handläggning av köldmedieärenden
samt vid tillsynsbesök på miljöfarliga verksamheter.
8.1.3

Renhållning och återvinning

Den styrda avfallstillsynen omfattar bland annat tillsyn av
återvinningsstationer, återvinningscentraler och avfallstransportörer samt
avfallshanteringen hos miljöfarliga verksamheter.
8.2

Alkohol, folköl och tobak (LEFT)

8.2.1

Alkohol

I alkoholtillsynen ingår tillsyn över försäljning av folköl. Alkohollagen är en
skyddslagstiftning vars syfte bland annat är att begränsa alkoholens
skadeverkningar
8.2.2

Tobak

Samhällsbyggnadsnämnden har att bedriva tillsyn över försäljning av tobak,
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll över
de anmälningspliktiga verksamheter som handlar med vissa receptfria
läkemedel. 9 Handläggningen är lika omfattande som för handläggning av
serveringstillstånd för Alkohol som för Vingåker hanteras av Katrineholms
kommun. Det innebär att Polisen och Skatteverket ska yttra sig samt att en
bedömning av personlig lämplighet ska göras. I vissa ärenden ska även Tullen
och Kronofogdemyndigheten få yttra sig
8.3

Hälsoskydd

Hälsoskydd innefattar många olika verksamhetsområden som omfattas av
miljöbalkens bestämmelser som till exempel lokaler och anläggningar som kan
utgöra risker för människors hälsa.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter samt övriga hälsoskyddsobjekt
med periodisk tillsyn. Krav kan ställas för att förebygga eller komma till rätta
med problem som kan leda till olägenheter för människors hälsa.
Tabell 2 resursbehov styrd miljötillsyn, C-U objekt med årlig tillsynsavgift där
tillsyn prioriteras minst 2 gånger på en tre års period.
Objekt
Antal
Resursbehov Tillsynsintervall
(tim/år)
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Miljöfarlig
verksamhet
Jordbruk

45

220

6

30

Köldmedium
Hälsoskydd
och LEFT
Summa

22
35

48
182

15 (
24)

Varje till
vartannat år
Varje till
vartannat år
Varje år
Varje, till var
tredje år
480

Tabell 3 redovisar styrd miljötillsyn, C-U objekt med årlig tillsynsavgift där
tillsyn prioriteras minst 1 gång var tredje år.
Objekt
Antal
Resursbehov
Tillsynsintervall
(tim/år)
Miljöfarlig
16
44
Minst 1 gång var
verksamhet
tredje år
Jordbruk
23
70
Minst 1 gång var
tredje år
Hälsoskydd och
1
4
Minst 1 gång var
LEFT
tredje år
Summa
118

8.4

Resursbehov för den styrda tillsynen

Resursbehovet för den styrda tillsynen, beräknas från 2021–2024 till 598
timmar (598/400= 1,5 handläggartjänster för ren operativt årligt tillsynsarbete.

9

Behovsprioriterad tillsyn

9.1

Tillsynsobjekt utan fast årlig avgift

I tillsynsmyndighetens register finns i dagsläget cirka 200 objekt (jordbruk och
enskilda avlopp undantagna) som inte betalar årlig avgift för miljötillsyn.
Objekten har under flera år prioriterats bort till förmån för tillsynsobjekt som
betalar en fast årlig tillsynsavgift. Hanteringen kan kräva allt mellan 1–10
timmar per objekt beroende på objektets art. Vid en överslagsräkning med ett
resursbehov om 5 timmar/objekt, ger det i sådana fall ett resursbehov på
5*200= 1 000 timmar + 100 timmar för inledande kartläggning, totalt 1100
timmar. Detta är tillsyn som prioriteras med 3-10 års intervaller.
Tabell 4 resursbehov behovsprioriterad tillsyn som prioriteras till 1-2 gånger
på en 10 års intervall.
Antal
Resursbehov Tillsynsintervall
objekt
(tim/år)
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Miljöfarlig
verksamhet

Hälsoskydd

Lantbruk

54

83

150

19

84

137

22

14

79

50

Animaliska
bioprodukter
Summa
9.1.1

16 (
24)

1-2 gånger på
en 6 års
intervall
1 gång mellan
6-10 års
intervaller
1-2 gånger på
en 6 års
intervall
1 gång mellan
6-10 års
intervaller
1 gång mellan
6-10 års
intervaller

50
353

Resultat behovsprioriterad tillsyn utan fast årlig avgift

Resursbehovet för den behovsprioriterad tillsynen beräknas från 2021–2024 till
353 timmar (353/400= 0,9 handläggartjänster för ren operativt årligt
tillsynsarbete.
9.2

Enskilda avlopp

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn på befintliga
avloppsanläggningar samt tillståndsprövning av nya enskilda
avloppsanläggningar. I Vingåker kommun uppskattas antalet enskilda avlopp
till cirka 2 500. Tillsynen på enskilda avlopp är eftersatt och bristfälliga
avloppslösningar åtgärdas inte i den omfattning som krävs. När ingen tillsyn
utförs ligger åtgärdstakten på 1 – 1,5 %, men för att varje anläggning ska bli
åtgärdad när dess reningsfunktion inte längre är tillräcklig så behöver
åtgärdstakten öka till 5 – 6 % per år. För att nå dit behöver
samhällsbyggnadsnämnden utföra fältinventeringar, samt använda taxor och
förelägganden för att komma till rätta med bristfälliga anläggningar på ett
enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt.
Tabell 5 resursbehov behovsprioriterad tillsyn enskilda avlopp
Antal
Resursbehov
(tim/år)
Tillsyn
160
400
Uppföljning
60
180
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580

Resursbehov för enskilda avlopp

Resursbehovet för enskilda avlopp ti beräknas från 2021–2024 till 580 timmar
(580/400= 1,5 handläggartjänster för ren operativt årligt för fältinventering.

10

Livsmedelskontroll

Samhällsbyggnadsnämnden har som uppdrag att bedriva kontroll och ge
tillsynsvägledning för privata och kommunala verksamheter som hanterar
livsmedel. Målen för livsmedelskontrollen är att den ska vara riskbaserad,
ändamålsenlig och likvärdig samt att verksamheterna får rådgivning, service
och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. Syftet
med kontrollen är att säkerställa att konsumenterna får säker mat och inte blir
vilseledda. För att uppnå målen utförs riskbaserad kontroll av
livsmedelsverksamheterna i kommunen i enlighet med de regler och riktlinjer
som tagits fram nationellt och av EU. Enligt reglerna och riktlinjerna ska
livsmedelskontrollen vara effektiv, ändamålsenlig och rättssäker. Det innebär
också att kontrollen ska läggas upp på ett sådant sätt att kontrollmyndigheten
kan avgöra om kraven på säkra livsmedel och redlighet uppfylls av
livsmedelsföretagarna i kommunen. Livsmedelskontroll utförs enligt den
riskklassning som årligen genomförs i enlighet med livsmedelsverkets regler. I
Vingåkers kommun finns cirka 100 livsmedelsverksamheter. Mindre
verksamheter kan få kontroll med längre intervall än de större. Större
verksamheter får kontrollbesök minst en gång per år.
Livsmedelsverksamheterna betalar en årlig fast kontrollavgift som baseras på
riskklassificeringen efter utförd kontroll. För verksamheter som har sådana
brister att extra kontroller krävs för att uppnå en god hantering, utförs så kallad
uppföljande kontroll. För uppföljande kontroll tas en extra timbaserad avgift ut,
beroende på hur lång tidhandläggningen tagit. Från och med 1 januari 2019 ska
kontrollmyndigheten besluta om sanktionsavgift om en verksamhet startat utan
att vara registrerad samt för vissa avvikelser. Inom ramen för
livsmedelstillsynen ligger även kontroll av kommunala vattenverk samt de
privata dricksvattenbrunnar vars vatten används i kommersiell
livsmedelsverksamhet, eller levererar mer än tio kubikmeter dricksvatten per
dygn eller försörjer fler än 50 personer. Dricksvattenkontroll utförs i syfte att
säkerställa att konsumenterna får ett tillräckligt säkert vatten med fokus på
mikrobiologiska och kemiska faror. Tillsyn över privata brunnar som försörjer
hyresbostäder med dricksvatten utförs inom området hälsoskydd.
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Livsmedelsverket har under cirka två års tid arbetat med att ta fram en ny
modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter i leden efter
primärproduktion. Den nya riskklassningen och anläggningstyperna behöver
harmoniseras med det som årligen rapporteras in till EU. Harmonieringen
innebär stora krav på förändringar av kontrollmyndigheternas system för ITstöd och införandet av det nya riskklassningssystemet har därmed skjutits fram
till 2024.
Att registrera om alla livsmedelsverksamheter är ett omfattande arbete och
beräknas ta 200 timmar extra utöver det beräknade resursbehovet när
införandet väl ska genomföras.
Tabell 6 resursbehov livsmedelskontroll
Aktivitet
Antal objekt
Resursbehov
(tim/år)
Kontroll
3
27
Kontroll
21
97
Kontroll
9
26
Kontroll
57
74
Vattenverk
1
5
Vattenverk
9
11
Summa
10.1

Intervall
2 gånger per år
Årligen
Vart annat år
Vart tredje år
Årligen
Var tredje år
240

Resursbehov för livsmedelskontroll

Resursbehovet för livsmedelskontroll beräknas till 2021–2024 till 290 timmar
(290/400= 0,7 handläggartjänster för ren operativt årligt tillsynsarbete.

11

Händelsestyrd tillsyn

I händelsestyrd tillsyn ingår exempelvis ansökningar, anmälningar och
befogade klagomål och den tillsynen bedöms utifrån kommunens
ärendehanteringssystem, tidsregistrering och tidigare erfarenheter
11.1

Tillståndsärenden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning av tillståndspliktiga ärenden
enligt tobakslagen och prövning av ärenden som kräver tillstånd enligt
miljöbalken.
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Anmälningsärenden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning av anmälningspliktiga
verksamheter enligt med miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen
och alkohollagen och strålskyddslagen.
11.3

Förorenad mark

Händelsestyrda ärenden kan vara olyckor, nedläggning av en verksamhet eller
som en del i framtagandet av en ny detaljplan eller bygglov. Majoriteten av
arbetet med förenade områden är händelsestyrt i dagsläget och planeras att ske
i samband med exploatering och planläggning.
11.4

Renhållning och återvinning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för handläggningen av ansökningar
om undantag från renhållningsordningen, utredningar av klagomål om
nedskräpning i naturen, uppläggning/mellanlagring av avfall med mera. Inom
området ingår även att säkerställa att rivningsavfall, eller annat avfall såsom till
exempel schaktmassor som används för anläggningsändamål, inte innebär
risker för människors hälsa eller miljön.
11.4.1 Insamlingssystem – förpackningar och returpapper
Från 2025 ska insamling av förpackningar och returpapper ske bostadsnära.
För att insamlingssystemet ska få tillstånd finns ett antal förutsättningar som
ska vara uppfyllda. Bland annat gäller att insamlingssystemet ska tillhandahålla
insamlingsplatser för övrigt returpapper, samt insamlingsplatser för
skrymmande sällanförpackningar, övriga förpackningar, d.v.s. det som inte
samlas in bostadsnära, och förpackningsavfall/ returpapper som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet.
Det är i dagsläget inte klart hur detta kan komma att kräva ökade resurser från
miljöenheten. Det skulle kunna skapa en påverkan genom en ökad efterfrågan
på yttranden i bygglov till följd av att de nya kraven ska möjliggöras rent
fysiskt. Det kan också komma att generera ett ökat antal klagomål till följd av
olämplig avfallshantering.
11.5

Naturvård

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar med miljö- och naturvårdskunskap i den
fysiska planeringen, i bygglovsärenden och vid exploatering av nya områden.
Yttranden avges i olika natur- och vattenvårdsärenden samt att tillsyn bedrivs
enligt miljöbalken inom naturvårdsområdet i den omfattning det ligger på
kommunal tillsynsnivå.
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11.6

Hälsoskydd

En avsevärd del av hälsoskyddstillsynen utförs med grund i klagomål.
Kommunens ansvar inom smittskyddet ingår också i
hälsoskyddsverksamheten. Smittskyddslagen är den övergripande
lagstiftningen för smittskyddet. Kommunens ansvar regleras både i
miljöbalken, smittskyddslagen och livsmedelslagen. Smittsamma sjukdomar
hos människor är exempel på sådant som ingår i smittskyddsarbetet. Vid risk
för smittspridning ska handläggning ske snabbt och effektivt.
11.7

Klagomål, matförgiftning, RAFFS meddelande

Klagomål från allmänhet eller andra berörda som anmäls till
tillsynsmyndigheten, eller om olyckor sker, leder till allt från någon timme till
flera veckors utredning och inspektioner. Vanligtvis görs en inspektion för att
utreda om klagomålet är befogat eller inte. Ibland räcker det med
telefonkontakter. I andra fall krävs en mer omfattande utredning som kan leda
till förelägganden, förbud, anmälan om misstanke om brott,
miljösanktionsavgift etc. Handläggningstiden varierar stort men samtliga
ärenden ska avslutas med beslut
11.8

Information

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för information och rådgivning inom sitt
samtliga ansvarsområde.
11.9

Uppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldig att följa upp planerad tillsyn som lett till
krav på åtgärder inom hela tillsynsområdet.
11.10

Resursbehov för händelsestyrd tillsyn

Resursbehovet för hantering av händelsestyrd tillsyn beräknas till 2021–2024
vara ca 40 % av planerade operativa tillsynstimmar, exklusive uppföljande
händelsestyrd tillsyn från avloppsinventering som redovisas under punkt 9.2
enskild avlopp.

12

Skattefinansierad tillsyn

Denna typ av tillsyn är inte möjlig att avgiftsfinansiera utan måste finansieras
via anslag, d.v.s. via skattemedel. Kommunens skattefinansierade tillsyn är
obligatorisk
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Miljöbrottsärenden

Samhällsbyggnadsnämnden har en skyldighet att anmäla misstänkt miljöbrott.
Dessa ärenden prioriteras alltid. Vissa typer av miljöfarliga verksamheter som
inte bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning kommer att föreläggas om
rättelse eller försiktighetsmått för fortsatt bedrivande av verksamhet.
12.2

Miljösanktionsavgifter

Vid vissa typer av överträdelser har myndigheten en skyldighet att besluta om
miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifterna går till staten. Syftet med
miljösanktionsbestämmelserna är att de ska bidra till regelefterlevnad och en
minskad miljöpåverkan från verksamheter och privatpersoner.
12.3

Rådgivning och service

Utifrån ett medborgarperspektiv ställs krav på miljökontorets service och
rådgivning. Till miljökontoret kommer ofta frågor från allmänheten avseende
anläggande av avlopp, vattenkvalitet, radonhalter, bergvärme m.m. Att svara på
dessa frågor och ge service ingår i myndighetens serviceskyldighet till
medborgarna. Inom dessa områden kan därför ingen nedprioritering göras.
Däremot kommer arbete att ske för att, om möjligt, kunna hänvisa mer till olika
informationskanaler så som egen hemsida och andras hemsidor m.m.
12.4

Miljöövervakning

Miljökontoret arbetar med den del av miljöövervakningen som är kopplad till
myndighetsutövningen och tillsynen enligt miljöbalken, genom samverkan med
vattenråd, luftvårdsförbund och andra miljöövervakande myndigheter. I arbetet
ingår att rigga provtagningsutrustning samt genomföra exempelvis
vattenprover kontinuerligt
12.5

Samhällsplanering

Arbetet innebär bland annat att delta vid samhällsplanering och bidra med
kunskap inom de egna kompetensområdena för att försöka säkerställa att
otillbörlig miljöpåverkan inte sker. En annan viktig aspekt är att det här finns
möjligheter att lyfta diskussioner om förebyggande arbete och åtgärder där det
är möjligt. Företrädare från miljökontoret planeras att deltar aktivt i
kommunernas arbete med detaljplaner, översiktsplaner och annan övergripande
planering.
12.6

Naturvård

Miljökontoret planeras att bidra med miljö- och naturvårdskunskap i den
fysiska planeringen, i bygglovsärenden och vid exploatering av nya områden.
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Yttranden avges i olika natur- och vattenvårdsärenden samt att tillsyn bedrivs
enligt miljöbalken inom naturvårdsområdet i den omfattning det ligger på
kommunal tillsynsnivå
12.7

Resursbehov för skattefinansierad tillsyn

Tid för skattefinansierat tillsynsarbete omfattas i tabell 1

13

Administration

Administration är ett viktigt område som berör alla medarbetare i det dagliga
arbetet. Det är viktigt med dokumenterade rutiner och en tydlig
arbetsfördelning för att det administrativa arbetet ska kunna fungera så bra som
möjligt. Dokumentation av vad ärendehanteringen kräver av medarbetare ger
också en bra utgångspunkt till en behovsutredning samt förbättringar. Det
administrativa arbetet innefattar dels registratorns arbete och, dels övriga
tjänstemäns samlade administrativa arbete samt även verksamhetsutveckling.
Ständigt ökande krav på ärendehantering, tillkommande eller utökade
arbetsuppgifter samt olika rapporteringsskyldigheter är några av faktorerna
som leder till ökat administrativt arbete. Genom att arbeta i riktning mot mer
kvalitetssäkrat myndighetsarbete, så ställer det också med nödvändighet ökade
krav på en väl fungerande administration. Målet är att kvalitetsarbetet på sikt
ska leda till en ännu bättre och ännu mer effektiv handläggning och
administration, utifrån utvecklade rutiner och ärendeflöden.
Övrig administrativ tid är en beräkning av att stödet till handläggare och
inspektörer är cirka 25 % av det totala behovet av resurser inom respektive
område, vilket inkluderas i den gemensamma tiden i tabell 1. I denna tid ingår
uppdatering av rutiner, framtagningar av mallar och checklistor samt
uppdatering av hemsidan. Framöver kommer det administrativa arbetet
troligtvis även innehålla arbete med digitaliseringsutveckling i olika former i
större utsträckning än tidigare.
Ta hand om inkommande post och registrering samt avsluta och arkivering av
ärenden hanteras av kontorets registrator.

14

Totalt resursbehov

Behovsutredningen utgår ifrån tillsyn och redovisar inte tidsbehovet som miljöoch hälsoskyddsteamet har för övriga arbetsuppgifter. Denna tid motsvarar
cirka 50% av en årsarbetstid på cirka 2000 timmar. Det gäller bland annat tid
för verksamhetsplanering, teamsmöte, informationsmöten, enhetsmöten,
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kvalitetsarbete, kompetensutveckling, rekrytering, lära upp nyanställd kollega,
semestrar, sjukdom, vab, med mera.
I nedanstående tabeller sammanställs resursbehov relaterat till tillgängliga
resurser för den operativa tillsynen.
Område

Styrd tillsyn
Behovsprioriterad
tillsyn
Livsmedelskontro
ll
Händelsestyrd
tillsyn
Summa

15

Resursbeho
v

Budgeterade
årsarbetskraft
er
1,49
0,85

Differen
s

598
753

Antal
årsarbetskraft
er
1,49
1,88

240

0,6

0,6

0

810

2,02

1,57

- 0,45

2401

6,0

4,50

-1,5

0
-1,03

Konsekvenser vid bristande resurser

För att möta det totala tillsyns – och kontrollbehovet under perioden behövs 6
årsarbetskrafter. Samhällsbyggnadsnämnden har för nuvarande 4,5 budgeterade
heltidstjänster för operativt tillsynsarbete och 0,5 årsarbetskraft till miljöchef.
För att klara behovet av all tillsyn behövs ytterligare 1,5 tjänst tillsättas. Det
finns därmed inte tillräckligt med personal för att uppfylla behovet av all tillsyn
och kontroll enligt miljöbalken och övriga lagstiftningar, vilket innebär att
nämnden måste göra prioriteringar i tillsynen med nuvarande resurser.
Behovsutredningen utgår ifrån tillsyn och redovisar inte tidsbehovet som
miljökontoret har för övriga arbetsuppgifter. Intern samverkan och strategiska
arbetsuppgifter är inte inkluderade. De övergripande konsekvenserna vid
bristande resurser kan bli att förvaltningen har svårt att uppfylla detta vilket
kan påverka strategiska miljöfrågor och samverkan med plan och bygg rörande
samhällsutvecklingsfrågor.
Viss rådgivning och stöd kan komma att behöva bortprioriteras samt en del
tillsynsarbete, även sådant som är lagstadgat. Detta kan i förläggningen
medföra minskade intäkter på grund av utebliven tillsyn. Det kan bli svårt att
uppfylla kraven på likabehandling och rättssäkerhet vid handläggning och
övrig ärendehantering. Följden kan bli att oaktsamma verksamheter kan
fortsätta missköta sig under åratal utan konsekvenser. Skötsamma
verksamhetsutövare får därigenom samma behandling som vårdslösa
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konkurrenter och målen likabehandling, kundfokus och rättssäkerhet har
offrats.
Samhällsutvecklingsfrågorna får allt större betydelse i kommunen och med
dem andelen ärenden och uppdrag som tangerar samhällsbyggnadsnämndens
arbetsområden och kräver internt samarbete. I plan- och bygglagen finns krav
på att samordna vissa ärenden med prövningar mot miljöbalken. Konsekvensen
av att inte ha resurser för att möta den ökningen blir en flaskhals mellan
enheterna där många och stora uppdrag hänger på om resurser finns för att följa
med i det flödet utan att tvingas prioritera ner andra ordinarie arbetsuppgifter.

80

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-02-09

Sbn §

8 (15)

MEA 2020/462

Beslut om återkallelse av tillstånd för
avloppsanordning och förbud att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återkalla tillstånd med diarienummer
xxxxxxxx, daterat den 26 mars 2006, för fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 9 februari 2022 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
3. Förbudet förenas vid vite om 75 000 kronor mot xxxxxxxxxxxxxxx,
personnummer xxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

24 kap. 3 §, 26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar.
Bygg- och miljönämnden beviljade den 26 mars 2006 tillstånd för slamavskiljare med
efterföljande infiltration med biomoduler inom fastigheten xxxxxxxxxxxxxx.
Miljökontoret har efter inspektion på fastigheten konstaterat att avloppsanläggningen
är bristfällig och bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de
krav som ställs i miljöbalken. Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 22 februari
2018 beslut om föreläggande med vite att inkomma med utredning och åtgärdsförslag.
Åtgärder i enlighet med inkommen utredning och åtgärdsförslag har ännu inte
vidtagits. Miljökontoret bedömer det skäligt att återkalla tillståndet och förbjuda
fortsatt utsläpp till avloppsanläggningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-15
Bilder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-15
Handläggare

Karolina Hansson Rosta
0151-19173
Karolina.Rosta@vingaker.se
Diarienummer

MEA.2020.462

1

Beslut om återkallelse av tillstånd för
avloppsanordning och förbud att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.

1.1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återkalla tillstånd med diarienummer
xxxxxxxx, daterat den 26 mars 2006, för fastigheten xxxxxxxxx i Vingåkers
kommun.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxx, adress xxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 9 februari 2022 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
3. Förbudet förenas vid vite om 75 000 kronor mot xxxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxxxx
4. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:
1.2

24 kap. 3 §, 26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet

Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar.
Bygg- och miljönämnden beviljade den 26 mars 2006 tillstånd för slamavskiljare med
efterföljande infiltration med biomoduler inom fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Miljökontoret har efter inspektion på fastigheten konstaterat att avloppsanläggningen
är bristfällig och bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de
krav som ställs i miljöbalken. Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 22 februari 2018
beslut om föreläggande med vite att inkomma med utredning och åtgärdsförslag.
Åtgärder i enlighet med inkommen utredning och åtgärdsförslag har ännu inte
vidtagits. Miljökontoret bedömer det skäligt att återkalla tillståndet och förbjuda
fortsatt utsläpp till avloppsanläggningen.
1.3
1.4

Ärendets beredning

Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
1.5

Bakgrund

Miljökontoret genomförde en avloppsinventering i området 2016. Miljökontoret
utförde därför en inspektion av avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxx
den 12 oktober 2016. Vid inspektionen den 12 oktober 2016 noterades brister i den
enskilda avloppsanläggningen. Runt omkring och på efterföljande infiltration växer
träd och buskage. Beslut om föreläggande att inkomma med åtgärdsförslag fattades
den 11 januari 2017. Beslut om föreläggande med vite att inkomma med
åtgärdsförslag fattades den 22 februari 2018.
Åtgärdsförslag inkom i form av en ansökan om ny avloppsanläggning den 1 mars
2018. I ansökningsärendet har ett flertal telefonsamtal förts och fastigheten har besökts
vid två tillfällen, den 5 juni 2019 och den 7 februari 2020. Fastighetsägaren har vid
flertal tillfällen meddelat att komplettering på ansökan ska inkomma. Ingen godtagbar
lösning har presenterats. Beslut om avslag fattades den 14 oktober 2020.
1.6

Förvaltningens ståndpunkt

Anläggningen bedöms inte ge tillfredsställande rening. Inga åtgärder har meddelats till
samhällsbyggnadsnämnden.
1.7

Skäl till beslut

Anläggningen består av en slamavskiljare (2 m3) för WC och BDT (bad-, disk- och
tvättvatten), följt av en pumpbrunn och efterföljande rening i en infiltration (20 m2)
med biomoduler. På och runt den efterföljande infiltrationen växer träd och buskage.
Rötter från vegetationen riskerar att tränga in i infiltrationen och förstöra sand- och
reningslager.
När avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) släpps ut på ett
sådant sätt kan det bland annat medföra risk för smittspridning till människor genom
förorening av dricksvatten samt tillförsel av näringsämnen till vattenmiljön.
Avloppsanläggningar kräver skötsel och underhåll för att fungera. Fastighetsägaren är
ansvarig för egenkontroll och skötsel av anläggningen samt ska vidta åtgärder för att
förhindra olägenhet om risk för sådan finns. Miljökontoret bedömer att skötsel inte har
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utförts i den utsträckning som behövts för att motverka infiltrationsbädden att bli
övervuxen.
Enligt åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021,
Kommunerna åtgärd 4, ska kommuner ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och
kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Området Rörvik, däribland fastigheten xxxxxxxx, ligger i sjön Hjälmarens
delavrinningsområde. Fastigheten xxxxxxxxxxxxx ligger utmed Hjälmarens strand
och avloppsanläggningen är placerad cirka 30 meter från Hjälmaren. Hjälmaren har
enligt senaste klassningen (2019-06-24) dålig ekologisk status. Hjälmaren tillhör de
ytvattenförekomster som ska uppnå god ekologisk status 2027, Hjälmaren riskerar att
inte uppnå målet. Statusförsämringen innebär ändrade förutsättningar och det finns
behov av att ställa högre krav avseende utsläpp av fosfor i området.
Avståndet mellan infiltrationsbädden och den egna vattentäkten är ca 25 meter. Detta
kan innebära att avloppsvatten inte hinner renas i tillräcklig omfattning innan det når
vattentäkten.
Fastighetsägaren har haft möjlighet att utreda avloppsanläggningens funktion och
inkomma med åtgärdsförslag. Åtgärdsförslaget bestod av en ny ansökan för ny enskild
avloppsanläggning. Ansökningsärendet har haft många turer och dragit ut på tiden.
Åtgärder enligt utredning och åtgärdsförslag har ännu inte vidtagits, en godtagbar
lösning har inte presenteras sedan ansökningsärendets start 2018. Därmed bedömer
miljökontoret det skäligt att återkalla tillståndet och förbjuda fortsatt utsläpp till
avloppsanläggningen.
Med anledning av att fastighetsägaren vid upprepade tillfällen informerats om
bristerna och förelagts att åtgärda sin avloppsanordning utan att så har skett är det
rimligt med ett beslut om förbud mot utsläpp till avloppsanläggningen.
Underlag till beslutet har kommunicerats med fastighetsägare. Inget yttrande har
inkommit.
1.8

Lagstiftning

Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
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Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga
avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.
9 kap. 7 § Miljöbalken (1998:808)
En tillsynsmyndighet får helt eller delvis återkalla tillstånd som meddelats enligt
balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet
om det till följd av olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när
verksamheten eller åtgärden tilläts.
24 kap. 3 § punkt 3 Miljöbalken (1998:808)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.
26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
26 kap. 14 § Miljöbalken (1998:808)
Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud kan beslutet
skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
26 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808)
1.9

Bilagor

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Fotografier inspektion 2016-10-12
1.10

Beslutet skickas till

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pontus Lindström
Miljöchef
Susanne Jaktlund
TF Samhällsbyggnadschef
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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]" Frågan bedöms inte
påverkas av beslutet.

"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte
påverkas av beslutet.

Fel! Bokmärket är inte definierat.Utsläpp
av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka
smittspridning, övergödning och syrebrist i
vattendrag och sjöar. Bakterier från utsläpp
av dåligt renat avloppsvatten kan över
förorena dricksvattenbrunnar.

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]" Frågan bedöms inte påverkas av
beslutet.

"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte påverkas av
beslutet.

"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte påverkas av
beslutet.
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"[Klicka och skriv]"
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

"[Klicka och skriv]"
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Fel! Bokmärket är inte definierat.Utsläpp av dåligt renat
avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och
syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från utsläpp av
dåligt renat avloppsvatten kan över förorena dricksvatten.

"[Klicka och skriv]"
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Fel! Bokmärket är inte definierat.Frågan bedöms inte

påverkas av beslutet.

"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Fel! Bokmärket är inte definierat.Frågan bedöms inte påverkas
av beslutet.
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"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

"[Klicka och skriv]" Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan
orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och
sjöar. Bakterier från utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan
över förorena dricksvatten.

"[Klicka och skriv]" Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan
orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och
sjöar. Bakterier från utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan
över förorena dricksvatten.

"[Klicka och skriv]" Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan
orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och
sjöar.
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"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte påverkas av
beslutet.

"[Klicka och skriv]" Frågan bedöms inte påverkas 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 X

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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Sammansträdesdatum

2021-02-09
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Sbn §

SBN 2021/8

Fastställande av rapport av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom
miljötillsyn och livsmedelskontroll 2020
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer rapport av samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet inom miljötillsyn och livsmedelskontroll 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer varje år den operativa tillsynsmyndighetens
beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken,
miljötillsynsförordningen och hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan uppfylls.
Tillsynen har under 2020 inte utförts som planerat inom miljö – och
hälsoskyddsområdet pga. resursbrist och personella anledningar.
Tillsyn inom livsmedelsområdet har utförts som planerat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-15
Verksamhetsuppföljning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-01-15
Handläggare

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

Fastställande av rapport av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom
miljötillsyn och livsmedelskontroll 2020
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer rapport av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljötillsyn och
livsmedelskontroll 2020.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer varje år den operativa
tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt
miljöbalken, miljötillsynsförordningen och hur de krav som ställs på offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls.
Tillsynen har under 2020 inte utförts som planerat inom miljö – och
hälsoskyddsområdet pga. resursbrist och personella anledningar.
Tillsyn inom livsmedelsområdet har utförts som planerat.
Skäl till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer årligen den operativa
tillsynsmyndigheten och kontrollplan för offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan beskrivning av hur de krav som ställs uppfylls, därmed anser
förvaltningen att samhällsbyggnadsnämnden behöver fastställa rapport av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för föregående års beslutad tillsyn och
kontrollplan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att samhällsbyggnadsnämnden fastställer rapport av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljötillsyn och livsmedelskontroll
2020 för att följa upp föregående års beslutad tillsyn och kontrollplan.
Bilagor
Rapport av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljötillsyn och
livsmedelskontroll 2020
Pontus Lindström
Miljöchef
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a

Datum

2020-01-14
Vår handläggare

Pontus Lindström
0151-191 00
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Rapport av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
inom miljötillsyn och livsmedelskontroll 2020
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer varje år den operativa
tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt
miljöbalken, miljötillsynsförordningen och hur de krav som ställs på offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls.
Vi ska genom att fullfölja tillsynsplanen bidra till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras
en hälsosam och god miljö, samt även genom sin offentliga livsmedelskontroll
bidra till att livsmedelsföretagarna producerar och säljer säker mat som
konsumenterna inte blir sjuka av, samt att konsumenterna får det denna betalat
för och inte blir lurande. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenligt tillsyn/kontroll utförs i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om personella resurser för att klara av
tillsynsbehovet för miljö och hälsoskyddstillsyn till 8 årsarbetskrafter och för
kontrollpersonal för livsmedelstillsynen 0,7 årsarbetskrafter.
Uppföljning av beslutad tillsyns och kontrollplan 2020

År 2020 har varit utöver det normala för tillsynsverksamheten i hela Sverige.
Utbrottet av Covid-19 har haft stor påverkan på miljökontorets planerade
tillsyn. Livsmedelstillsynen ställdes om från oanmält okulär tillsyn till anmäld
skrivbordstillsyn, lantbruk tillsyn och tillsyn av verksamheter som omfattas av
45 § i förordning miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd planerades om för att
utföras på hösten med förhoppning att situationen skulle förbättras. I samband
med utbrottet av Covid-19 har miljökontoret fått implementera en ny tillfällig
lagstiftning i tillsynsplaneringen. Inledningsvis av 2020 hade miljökontoret 4,5

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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årsarbetskrafter för operativt tillsynsarbete. Kontoret har under 2020 haft stor
personalomsättning. Trotts tre nya rekryteringar under året har tillsynen utförts
i hög utsträckning med samhällsbyggnadsnämndens fastställda tillsyn och
kontrollplan gällande styrd tillsyn. Riskklassade objekt med årlig tillsynsavgift
har fått motsvarande tid i tillsynsbesök, alternativt finns i planeringen för
tillsynsbesök under 2021. Pga. omständighet runt Covid-19 kunde inte
tillsynen av 45 § i förordning miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller de
lantbruks objekt som sköts till hösten utföras. Miljökontoret hade inte heller
resurser till höstens planerade tillsyn pga. personalomsättningar. Personella
resurser prioriterades inledningsvis under 2020 till att arbeta av den tidsskuld
som kontoret haft till miljöskyddsobjekt vilket lett till att de flesta objekt med
fast årlig tillsyn haft besök 2020 trotts ovannämnda omständigheter. Tillsyn av
försäljningsställen av folköl, tobak och läkemedel har genomförts enligt
tillsynsplan.
Behovsprioriterad tillsyn har inte utförts under 2020, undantag enskilda avlopp.
Händelsestyrd tillsyn har kunnat hanteras inom rimliga handläggningstider
trotts personalbrist och personalomsättning.
Inventering av enskilda avlopp upptogs på nytt, men pga. personella
omständigheter genom ny rekrytering och sjukskrivningar har inte
målsättningen av 100 avlopp/årsarbetskraft uppnåtts.
Tillsynen inom livsmedelsområdet har utförts som planerat där antal
årsarbetskrafter 0,7 motsvarade tillsynsbehovet. nyexaminerade
miljöinspektörer rekryterades under året och upplärning av arbetsuppgifter var
årets prioriterade insatser.
Internkontroll

Vad gäller överklagande ärenden har nämnden fått mindre beslut än tidigare i
övre instans. Orsaken till detta beror sannerligen på att tillsyn under året inte
utfördes.
• Alla överklagade ärenden har hanterats enligt fastställd rutin.
Kontrollplan Livsmedel

I kontrollplanen för livsmedel finns tre mål:
• Nya verksamheter ska få kontroll inom fyra veckor efter registrering.
Denna målsättning har följt förutom två objekt som startades mitt under
november månad då Corona situationen försämrades.
•

Offentlig kontroll genom provtagning ska göras på en anläggning. Detta
har inte prioriterats pga. omständigheter runt Covid-19.
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•

Alla verksamheter ska få sin kontrolltid inom en tre-årsperiod. Detta
har fullt klarats av, inför 2018 infördes ”noll år” som förenklade
uppföljning av kontrolltiden.

Nyckeltal

Miljösamverkan Stockholm har tagit fram en ett antal nyckeltal med
beskrivningar för miljökontor på kommunerna. (Definitioner följer med som
bilaga.)
Nyckeltal
2020
2019
2017
Timtaxa miljöbalkstillsyn

1150

995

995

Timtaxa livsmedelskontroll

1150

995

995

Inspektörer för MB-tillsyn

2,25

2,4

4,5

Inspektörer för livsm.kontroll

0.75

0,75

0,75

32000

29925

31650

Intäkt för MB-tillsyn/årsarb

428 230

429 507

402 092

Intäkt för livsm.kontroll/årsarb

290 712

281509

319714

Faktiskt deb tim för MB-tillsyn/årsarb

372

431

404

Faktiskt deb tim för livs.kontroll/årsarb

252

282

321

Självfinansieringsgrad MB-tillsyn

66

83

60

Självfinansieringsgrad livsm.kontroll

59

80

48

Beslut/årsarb

63

60

67

Antal tillsynsbesök MB/årsarb

64

49

71

Antal tillsynsbesök livsm/årsarb

100

70

83

Antal avgöranden från överinstans

1

1

18

Antal avgöranden från överinstans där
nämndens beslut fastställs

1

1

13

Åtalsanmälningar

0

1

5

Beslut om miljösanktionsavgift
Antal registrerade anläggningar
livsm/årsarb

9

2

25

133

126

127

Antal ärendet totalt/årsarbetskraft

197

Månadslön för tillsynspersonal
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Pontus Lindström
Miljöchef
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-02-09

10 (15)

SBN 2020/375

Sbn §

Tjänsteutlåtande revidering av detaljbudget i
beslutad nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden
år 2021 och planperiod 2022 - 2023
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

1.

Samhällsbyggnadsnämnden reviderar detaljbudgeten i tidigare beslutad
nämndplan för 2021 med planperiod 2022 – 2023

Sammanfattning av ärendet
I december antogs Nämndplanen för Samhällsbyggnadsnämnden 2021 med planperiod
2022 – 2023. I den version som gick upp i nämnden hamnade felaktigt gamla siffor i
den föreslagna detaljbudgeten. Förvaltningen föreslår därav en ändring av antagen
detaljbudget enligt bifogat förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-17
Nämndplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-01
Vår handläggare

Susanne Jaktlund
0151-191 46,
susanne.jaktlund@vingaker.se
Vår beteckning

SBN 2020/xxx

Tjänsteutlåtande revidering av detaljbudget i
beslutad nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden
år 2021 och planperiod 2022 - 2023
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Revidera detaljbudgeten i tidigare beslutad nämndplan för 2021 med
planperiod 2022 – 2023.
Sammanfattning

I december antogs Nämndplanen för Samhällsbyggnadsnämnden 2021 med
planperiod 2022 – 2023. I den version som gick upp i nämnden hamnade
felaktigt gamla siffor i den föreslagna detaljbudgeten. Förvaltningen föreslår
därav en ändring av antagen detaljbudget enligt bifogat förslag.
Ärendets beredning

t.f. förvaltningschef har berett ärendet.
Bakgrund

I december antogs Nämndplanen för Samhällsbyggnadsnämnden 2021 med
planperiod 2022 – 2023. I den version som gick upp i nämnden hamnade
felaktigt gamla siffor i den föreslagna detaljbudgeten.

VK101S v1.0 060208,
Tjänsteutlåtande ändring i
Nämndplan 2021

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen föreslår att nämnden ändrar detaljbudgeten i Nämndplanen för
Samhällsbyggnadsnämnden 2021 med planperiod 2022 – 2023, enligt bifogat
förslag. Förändringarna som föreslås är att 50 tkr flyttas från nämnden till

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
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samhällsbyggnad gemensamt. Nämnden har de senaste åren haft ett plusresultat
på 60–100 tkr. I förslaget föreslås dock att återigen öka nämndens ram till 2023
för att möte behovet av extra utbildning då ny nämnd tillträder efter valet.
Vidare föreslås att 95 tkr flyttas från Bygg till Bostadsanpassning, avseende
den handläggningstid som härrör till arbetet med bostadsanpassningsbidragen.
Detta för en mer rättvisande bild av bostadsanpassningens kostnader.
Konsekvenser

En inaktuell och icke relevant detaljplan förvårar ekonomisk uppföljning för
nämndens verksamheter.
Bilaga
Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2021 och planperiod 2022 2023

VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Susanne Jaktlund
Tf. förvaltningschef
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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.

7
109

8
110

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
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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.

7 Planeringsförutsättningar
Utgångsläget i budgetmodellen för samtliga nämnders ekonomiska ram för 2021, utgår från
den kommunplan för 2021 inklusive flerårsplan för 2022-2023 som kommunfullmäktige
beslutade om i november 2020. Därefter har vissa justeringar gjorts för att kompensera för
ökade avskrivningskostnader. För verksamheterna innebär detta i stort sätt oförändrade ramar.
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.
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8 Ekonomiska förutsättningar
Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv kvarstår nämndens ram 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

273

273

323

Samhällsbyggnad gemensamt

745

745

695

Bygg

384

383

383

Planarbete

1811

1811

1811

Bostadsanpassning

1229

1229

1229

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
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
13
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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

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

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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Indikatorer

Period

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
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-02-09

11 (15)

Sbn §

Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden
2020
Förslag till beslut
Handlingarna läggs på bordet.
Sammanfattning
Från enheten föreligger verksamhetsberättelse för 2020. Denna innehåller bland annat
beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk
utvärdering, arbetsmiljö och internkontroll kopplade till samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-02-09

Sbn §
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Sbn 2021/24
Sbn 2021/40
Sbn 2021/41

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden entledigar Leif Skeppstedt (S) från sitt uppdrag som
vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet samt pensionärsrådet.
2. Samhällsbyggnadsnämnden entledigar Håkan Arvidsson (M) från sitt uppdrag som
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet
3. Samhällsbyggnadsnämnden entledigar Pierre Andersson (S) från sitt uppdrag som
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanfattning av ärendet
Leif Skeppstedt har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina uppdrag
som vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet och pensionärsrådet.
Håkan Arvidsson har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.
Pierre Andersson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-02-09

Sbn §
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Sbn 2021/24
Sbn 2021/40
Sbn 2021/41

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser Pierre Andersson (S) till ny vice ordförande i
samhällsbyggnadsutskottet efter Leif Skeppstedt (S).
2. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxxxxxxxxxxxx till ny ersättare i
samhällsbyggnadsutskottet efter Håkan Arvidsson (M)
3. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxxxxxxtill ny ersättare i
samhällsbyggnadsutskottet efter Pierre Andersson (S).
4. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxxxxxxx till ny ledarmot i
pensionärsrådet i samhällsbyggnadsutskottet efter Leif Skeppstedt (S).

Sammanfattning av ärendet
Leif Skeppstedt (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag inom kommunen. Som innefattat bl a vice ordförande i
samhällbyggnadsutskottet och ledamot i pensionärsrådet.
Håkan Arvidsson (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsutskottet.
Pierre Andersson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsutskottet
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande,
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Sbn §

Delegationsärenden
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten och lägger dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2021-02-02
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Sbn §

Underrättelse om förrättning
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av förrättningar, 2021-02-02
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SBN 2019/7
SBN 2020/404
SBN 2020/375
SBN 2020/405
SEB 2020/383
SEB 2020/264
SEB 2020/339
SEB 2020/409
MEA.2020.412

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Överklagan av beslut om vitesföreläggande att städa upp på fastigheten Vingåker
xxxxxxxxx.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Kf § 117 Förslag på kommunal skattesats 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till 22,67 kronor
per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2020.
Kf § 118 Kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
Kommunfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•

•

Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2021 fastställs till 9.100 personer (1
november 2020) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens
budgetram med 1,0 mkr från och med 2021 avseende planarbeten.
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens
budgetram för gymnasieskolan med 4.359 tkr från och med år 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens investeringsbudget
under 2021 med 0,5 mkr avseende brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr
avseende nytt verksamhetssystem.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3.228 tkr årligen under åren 20212024 för investeringar i enlighet med av kommunstyrelsen fastställd
asfalteringsplan. Investeringen genomförs med synnerliga skäl, det vill säga
att finansiering kan ske genom upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå övriga äskanden från nämnderna.
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Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år
2021 såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år
2021 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år
2021 såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 173,0 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att Fastställa borgensavgiften för 2021 för AB
Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,4 procentenheter på
utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget
för 2021 och flerårsplan för 2022-2023.

Kf § 135 Fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
3. Kommunfullmäktige utser Björn Hvithammer (V) till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Britt-Marie Johansson (V).
Kf § 132 Sammanträdestider för 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2021
för kommunfullmäktige
Kf § 123 Revidering av plan- och bygglovstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ändring av justeringsfaktorn från dagens 0,8 till
1,0.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya justeringsfaktorn ska gälla from den 1
januari 2021.
Kf § 128 Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet avseende personalpolitik för
samhällsbyggnadsnämnden.
Rapport om personuppgiftsincident incidentgrupp
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Ansökan om utdömande av vite; nu fråga om avskrivning

Det antecknas att Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun har
återkallat sin ansökan om utdömande av vite.
Mark- och miljödomstolen meddelar följande
SLUTLIGT BESLUT
Mark- och miljödomstolen avskriver målet.
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