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

Utdragsbestyrkande

2

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

22 (19)

Sbn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxx att jämte ordförande justera
protokollet. Justeringen sker xxxxxxxxxxxxx 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
Sävstaholmsvägen
Information om detaljplaner
Hagnäset
Slottsplanen
Rapport av tillsynsvägledningsbesök av Länsstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen visar redan nu på att budgeten för bostadsanpassningsbidragen kommer att
överskridas under året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar till Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utskottets förslag på frågesvar och lämnar
dem vidare till kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden svarar på Kommunstyrelsens frågor.
Beslutsunderlag
Frågor och svar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Frågor till Samhällsbyggnadsnämnden
1. Vilka är nämndens viktigaste utmaningar den innevarande
mandatperioden?

Att hantera den ökade tillväxten i Vingåkersbygden
Den kraftigt ökade efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas
fortsätta dem kommande åren. Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en
offensiv strategi för landsbygdsutveckling, ger en bra grund för fler nyproduktioner
och etableringar i Vingåkersbygden. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att
utveckla nya bostadsområden för ökad inflyttning till kommunen är stor. En snabb
tillväxttakt ställer dock högre krav på såväl samhällsbyggnadsnämnden som övriga
nämnder och de kommunala bolagen. Med samverkan och ett smart
exploateringsarbete kommer årets befolkningsökning fortsätta under många år
framöver med positiva socioekonomiska konsekvenser. Enligt beräkningar från
Statisticon kommer pågående och planerade planer medföra en befolkningsökning
med 464 personer fram till 2029 (jämfört med 2019). Vilket motsvarar en
intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr.

Kompetensförsörjning
Samhällsbyggnadsnämnden har stora utmaningar med allt för stor personalomsättning,
vilket gett höga introduktionskostnader. Mer än 70 % av medarbetarna i kultur och
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat mindre än två år i kommunen.
Samhällsbyggnad har varit en bra plantskola för nyexaminerade som snabbt gått
vidare till andra uppdrag. Att förstärka verksamheten med konsulter har begränsad
effekt då dessa kräver mycket handledning och uppföljning. Det finns också risk att
kommunen tappar kontinuitet i arbetet och att medborgarnas delaktighet i processen
minskar. Vingåkersbygdens långsiktiga planering är viktig för att trygga så
kommunens mark utnyttjas optimalt. När åtgärder inom planarbetet görs allt utifrån
behoven uppstår, finns risk att framtida problem byggs in och leder till dyra lösningar
i efterhand, att driftsfrågor inte beaktas och att trygghetsperspektivet kommer i
skymundan.
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Samhällsbyggnads relativa litenhet där varje enskild medarbetare är expert inom sitt
eget område är sårbart. Genom utvecklad samverkan med andra kommuner kan även
enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten minska. Något som
underlättats i och med den digitalisering som skett under Coronapandemin.

Digitalisering
Fortsatt satsning på digitalisering underlätta ärendeprocessen och är en förutsättning
för kostnadseffektivt arbete med ökad service till våra medborgare. Med ett väl
fungerande ärendehanteringssystem och kartsystem kommer verksamheten kunna
skapa e-tjänster som tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov. Samt möta de
förväntningar som exempelvis staten, domstolarna och Boverket ställer på kommuner
i en digitaliserad framtid. De digitala systemen kommer dock att skapa nya
resursbehov i form av uppdateringar, servicebehov samt kompetensutveckling.

En ekonomi i balans avseende Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidragen har under många år överskridit budgeterade kostnader.

Avvikelser de senaste åren.
2016 Utfall 4 053 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 2 840 tkr
2017 Utfall 2 309 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1194 tkr
2018 Utfall 1 713 tkr mot budget 1 115 tkr Avvikelse – 598 tkr
2019 utfall 2 824 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1 709 tkr
2020 utfall 2 775 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1 660 tkr

Kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen är hög. En utredning av kostnader
och rutiner har genomförts och kommer presenteras under första kvartalet 2021.
En effektivisering bör till viss del kunna genomföras, men att förändrade rutiner till
fullo kan täcka upp de negativa avvikelser som verksamheten regelmässigt uppvisar,
är mindre troligt.
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2. Vilka är nämndens större projekt den innevarande mandatperioden?

Stort fokus ligger på digitalisering med implementering av alla nämndens
verksamhetsområden i det nya ärendehanteringssystemet Castor, uppdatering av
kartsystemet Geosecma samt fortsatt utveckling av E-tjänster.

Flera projekt syftar till att skapa möjligheter för attraktiva boende- och
rekreationsmiljöer I Vingåkersbygden. En av de största och viktigaste detaljplanerna
på många år, Säfstaholms slott och slottspark, förväntas antas under 2021.
Detaljplanen för slottsområdet med kringliggande fastigheter kommer att bli en
naturlig utbyggnad av centralorten. Detaljplanen präglas av både social och ekologisk
hållbarhet. Planen möjliggör en blandning av olika typer av byggnader med bostäder
av olika storlek. Planen möjliggör också för en blandning av upplåtelseformer och
ägande och det kommer vara möjligt att bedriva verksamheter i området. Planområdet
blir ett välkommet tillskott till Vingåker. Sävstaholms slottsmiljö ställer särskilt stora
krav på anpassning till de kulturhistoriska värdena. Planområdet genomkorsas av
Vingåkersån som tillsammans med sitt strandområde är en känslig biotop. Nämnden
deltar även i projektet att skapa ett levande centrum i tätorten samt projektet ökat
bostadsbyggande.

3. Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut för mandatperioden?

Ej utökade ramar för bostadsanpassning innebär att nämnden måste ta bort lagstiftad
skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa negativt
resultat. Då stora delar av nämndens verksamhetsområde är taxefinansierad, finns små
möjligheter att omprioritera inom skattefinansierad ram. Bostadsanpassningen har
positiva samhällsekonomiska konsekvenser då alternativet är att den boende har
boendeplats inom socialnämndens verksamhetsområde.

Även planarbetet ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser då arbetet är en
förutsättning för exploatering som möjliggör för ökat inflyttande till Vingåkersbygden.
Enligt beräkningar från Statisticon så visar att om pågående och planerade planer
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genom förs som idag ligger i pipen, medför detta en intäktsökning år 2029 med 30,16
mkr jämfört med intäkterna 2019. Vilket motsvarar en ökning med 464 personer. Om
pågående och planerade planer istället inte beslutas, beräknas en minskad skatteintäkt
med 37,44 mkr jämfört med intäkterna 2019. Detta innebär en minskning av
invånarantal med 576 personer. De positiva ekonomiska effekterna är dock mer
långsiktiga än mandatperioden, då den ökade tillväxten på kort sikt kräver mer
resurser för bygglovshandläggning och planarbete.

4. Hur arbetar nämnden med interna effektiviseringar och vilka effekter
har det gett?

Reviderade taxor som omfattar hela verksamhetens overheadkostnad har antagits inför
2021. Stora delar av dem tidigare skattefinansierade kostnaderna är nu
avgiftsfinansierade i enlighet med SKRs råd för framräkning av taxa. Det innebär att
skattekollektivet gjort motsvarande besparing vilket gett minskade kostnader för
kommunstyrelsen, där lokalkostnaderna tidigare låg budgeterade. För att bibehålla en
fortsatt god service till våra medborgare och näringsidkare, bör taxehöjningarna ske
succesivt och ansvarsfullt med hänsyn till taxorna i jämförbara kommuner. Åtgärder
behöver också vidtas för att få ner verksamhetens overheadkostnader löpande fram till
2023.

Förutom timtaxornas storlek är antalet fakturerade timmar per årsarbetstid, en
parameter som påverkar det ekonomiska resultatet. Genom en gedigen satsning på
introduktion av nyanställd personal samt samverkan med andra kommuner börjar
effektiviteten gå upp. En annan faktor är satsningen på ärendehanteringssystemet
Castor som effektiviserar handläggningsprocessen.
Ovannämnda åtgärder tillsammans med en allmän återhållsamhet förväntas täcka
utebliven löne- & hyreskompensation.
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5. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunstyrelsen går till
och vilka förändringar skulle det innebära mot idag?
Samhällsbyggnadsnämnden betonar vikten av en nära samverkan med
kommunstyrelsens särskilt vad gäller strategiska miljöfrågor inklusive VA-frågor,
arbete med översiktsplan, detaljplanering samt mark- och exploateringsfrågor.
Nämnden ser behov av kontinuerliga träffar bland annat med de gemensamma
grupper som finns i form av styrgrupp för översiktsplan samt plangruppen.

6. Hur ser nämndens arbete med kommunens värdegrund ut?
Den extremt höga personalomsättningen där mer än 70 % av nämndens medarbetare
arbetat kortare tid än två år i Vingåker, har försvårat ett aktivt värdegrundsarbete.
Andra mindre optimala förutsättningar är att många introduktioner skett på distans och
att förvaltningen startades 1 april, just i början av Coronapandemin. De gemensamma
aktiviteterna och arbetena som planerats för att få ihop förvaltningen, tvingades ställas
in. Nystart av värdegrundsarbetet planeras så snart restriktionerna för distansarbete
släpps. Nämnden kommer under hösten att lyfta frågan om värdegrund.
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SBN 2021/

Fastställande av utredning gällande
bostadsanpassningsbidrag i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningen i
uppdrag att till nämndens sammanträde den 18 maj återkomma med förslag till
åtgärder bland annat utifrån utredningens slutsatser.

Sammanfattning av ärendet
År 2020 publicerade Boverket en rapport om kommunernas kostnader för
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019. I
rapporten framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna
gällande bostadsanpassningsbidrag i landet. Därför valde Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en utredning kring detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05
Bostadsutredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-15
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

Fastställande av utredning gällande
bostadsanpassningsbidrag i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utredningen gällande
bostadsanpassningsbidragen i Vingåkers kommun
Sammanfattning av ärendet
År 2020 publicerade Boverket en rapport om kommunernas kostnader för
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019. I
rapporten framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna
gällande bostadsanpassningsbidrag i landet. Därför valde Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en utredning kring detta.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av förvaltningen
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen (i andra sörmländska kommuner)
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
År 2020 publicerade Boverket en rapport om kommunernas kostnader för
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019. I
rapporten framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna
gällande bostadsanpassningsbidrag i landet. Därför valde Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en utredning kring detta. Genom att granska
andra sörmländska kommuner som tillhör samma kommungrupp som Vingåker kunde
man konstatera att det finns många olika faktorer som kan påverka bidragens storlek
och omfattning. Mycket kan förklaras av kommunernas befolkningssammansättning,
där kommuner med en hög andel äldre i befolkningen tenderar att ha en högre
medelkostnad per invånare för bostadsanpassningsbidrag. Dessutom har kommunernas
bostadsbestånd en stor påverkan på kostnaderna, där kommuner med fler antal som
bor i småhus tenderar att ha högre medelkostnader per bidragsärende.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att samhällsbyggnadsnämnden fastställer utredningen
om bostadsanpassningsbidragen i Vingåkers kommun.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Clara Norell
Handläggare Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Inte aktuellt

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

Inte aktuellt

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

Inte aktuellt

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

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

Nej ☒

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

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

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

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

2021-02-01
Handläggare

Clara Norell

Utredning av
bostadsanpassningsbidragen i
Vingåkers kommun
En jämförande studie av Vingåker kommuns bostadsanpassningsbidrag i förhållande
till sörmländska kommuner i kommungrupp 7
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1

Inledning

År 2020 publicerade Boverket en rapport om kommunernas kostnader för
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019. I
rapporten framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna
gällande bostadsanpassningsbidrag i landet. Därför valde Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en utredning kring detta. Genom att granska
andra sörmländska kommuner som tillhör samma kommungrupp som Vingåker kunde
man konstatera att det finns många olika faktorer som kan påverka bidragens storlek
och omfattning. Mycket kan förklaras av kommunernas befolkningssammansättning,
där kommuner med en hög andel äldre i befolkningen tenderar att ha en högre
medelkostnad per invånare för bostadsanpassningsbidrag. Dessutom har kommunernas
bostadsbestånd en stor påverkan på kostnaderna, där kommuner med fler antal som
bor i småhus tenderar att ha högre medelkostnader per bidragsärende.
En omständighet som skiljer Vingåker från de undersökta kommunerna är att
Vingåker är den enda kommunen som inte har ett ärendehanteringssystem för
bostadsanpassningsbidrag. Hittills har all hantering – från ansökan till beslut hanterats
manuellt. Handläggare från de övriga kommunerna betonar vikten av att ha ett system
där man kan följa hela arbetsprocessen och utgå från utarbetade mallar vid
handläggning. De menar att systemen hjälper dem att får en mer effektiv och
rättssäker handläggning. Dessutom får man en överblick över kostnader och kan ta
fram statistik för olika åtgärder, vilket Vingåker i nuläget saknar.
Vingåkers relativt höga kostnader för bostadsanpassningsbidrag kan således förstås
utifrån flera komponenter, där en åldrande befolkning tillsammans med ett äldre
bostadsbestånd är två avgörande faktorer. Dessutom kan avsaknaden av ett fungerande
ärendehanteringssystem påverka både effektiviteten och rättssäkerheten.
Handläggarens enskilda upplevelser av tidsbrist, rättslig kompetens inom området och
avsaknad av ett bollplank bör också tas i beaktande.

2
25

vingaker.se

3 (12)

2

Syfte och metod

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om kommunernas formella hantering
av ärenden om bostadsanpassningsbidrag samt jämföra sörmländska kommuners
kostnader för enskilda åtgärder. Målet är att få en ökad kunskap om hur Vingåker kan
förbättra sina handläggningsprocesser och öka sin kostnadseffektivitet. Utredningen
baseras på Boverkets rapport om bostadsanpassningsbidragen år 2019 och enskilda
konversationer med handläggare från sörmländska kommuner tillhörande
kommungrupp 7.
I Boverkets rapport är kommunerna är i indelade i olika kommungrupper. Dessa är
grupp 1- Storstockholm, grupp 2 - Storgöteborg, grupp 3 - Stormalmö, grupp 4 –
högskolekommuner > 75 000 invånare, grupp 5 - högskolekommuner < 75 000
invånare, grupp 6 - övriga kommuner > 25 000 invånare och grupp 7 - övriga
kommuner med < 25 000 invånare. Denna rapport baseras på jämförelser med
sörmländska kommuner tillhörande samma kommungrupp som Vingåker, det vill säga
kommungrupp 7.

3

Frågeställningar
1. Hur kan vi uppdatera arbetsprocesserna för att bli mer kostnadseffektiva och
samtidigt säkerställa en rättssäker ärendehantering?
2. Vad skiljer oss från andra kommuner i Södermanland? Har vi samma typ av
ärenden i samma mängder? Hur mycket kostar samma typ av ärende i olika
kommuner?
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4

Bakgrund

Den som har en funktionsnedsättning kan efter en särskild prövning ha rätt till ett
bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget
boende. Det är landets kommuner som beslutar om bidraget och som står för
kostnaderna.
I Boverkets senaste rapport om kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag
kan man konstatera att det finns stora skillnader mellan hur mycket pengar som
kommunerna i genomsnitt lägger per invånare. I medeltal uppgick kostnaden till 99
kronor, men skillnaderna varierar mellan 1 och 363 kronor per invånare. Kostnaden i
Vingåker år 2019 var 307 kronor.
Merparten av bostadsanpassningsbidragen i Sverige avser små belopp. 26 procent av
bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 70 procent av bidragen ligger under
20 000 kronor. Bara 0,2 procent överstiger 100 000 kronor. Medelkostnaden för ett
bidragsärende är 19 203 kronor. Den vanligaste åtgärden är montering av ramp, följt
av utjämnande av nivåskillnad vid tröskel, montering av spistimer/spisvakt,
uppsättande av stödhandtag och reparation av teknisk utrustning. Kostnaden för
hiss/lyftanordning utgör ungefär 45 procent av kommunernas totala kostnad för
bidragen av de i rapporten angivna åtgärdskategorierna i flerbostadshus. Motsvarande
siffror för dörrautomatik respektive ramp till entréer är 36 respektive 19 procent.
I landets kommuner är det vanligast att åtgärder utförs i flerbostadshus, men
åtgärderna i småhus är kostsammare. Många småhus är byggda i flera våningar och i
äldre hus saknas utrymmen för wc, bad och tvätt på entréplan. Medelvärdet av
snittkostnaden i småhus i Sveriges kommuner är 24 435:-, och är därmed högre än
medelvärdet av snittkostnaden i flerbostadshus som är 14 330:-.
Om man ser till enskilda kommuner finns det stora variationer för kostnaderna
gällande bostadsanpassning. Detta kan ha att göra med befolkningssammansättningen
och bostadsbeståndet. En del kommuner har en högre andel äldre i befolkningen, och
en stor del av anpassningen görs just hos äldre människor. Kommuner med en hög
andel småhus tenderar också att ha högre kostnader. I undersökningen konstateras det
att det verkar finnas ett mycket starkt samband mellan kommunernas kostnad och
antal invånare som är äldre än 80 år. Ungefär 92% av den totala variationen i
kommunernas kostnad för bostadsanpassning kan förklaras av antal invånare som är
äldre än 80 år.
Sammantaget har de mindre kommunerna som tillhör kommungrupp 6 och 7 de högsta
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag. Detta kan till stor del förklaras av att
statistiken slår hårdare på kommuner med en mindre befolkning och färre antal
ärenden. Mindre kommuner tenderar också att ha en högre medelålder där
majoritetsbefolkningen bor i småhus.
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Vid en granskning av Boverkets rapport om bostadsanpassningsbidragen för år 2019
framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna vad gäller
medelkostnad per bidrag och medelkostnad per invånare. Därför inledde Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen en granskning av sörmländska kommuner som tillhör
samma kommungrupp som Vingåker, vilket är kommungrupp 7. Se tabellen nedan för
en översikt av de granskade kommunernas bostadsanpassningsbidrag år 2019.

Sörmlandskommuner
inom grupp 7

Befolkning
2019-12-31

Vingåker

9111

Antal
äldre
80+ per
tusen
invånare
59

Oxelösund

11983

Trosa

Antal
Andel
Medelkostnad Medelkostnad Bidrag
Nybyggda
som bor i kr per bidrag per invånare
per
bostäder
småhus
tusen
(lgh) 2019
invånare
64%

44 476

307,5

6,9

10

77

39%

5587

87,7

15,7

3

13747

47

55%

29 500

128,8

4,4

270

[Gnesta

11365

51

58%

7585

41,4

5,5

175

Flen

16585

68

54%

10 877

90,5

8,3

0

5

Analys

Vingåker har ett en betydligt högre medelkostnad per bidrag än genomsnittet av
Sveriges kommuner. Bland de jämförda kommunerna framgår det att Vingåker har det
högsta värdet vad gäller andel av befolkningen som bor i småhus. Bostadsutbudet är
föråldrat och har generellt en låg standard. En stor andel av flerbostadsfastigheterna i
kommunen byggdes under det så kallade miljonprogrammet mellan 1960-1975. Vid
byggnationen av miljonprogramsbostäder var kraven på tillgänglighet låga, om inte
obefintliga, vilket medför att bostadsanpassningsåtgärder i dessa bostäder ofta blir
både blir omfattande och kostsamma.
I Bostadsförsörjningsprogrammet för Vingåkers kommun 2020-2023 framgår det att
gruppen äldre människor ökar i kommunen. Kommunen har redan idag en betydande
andel äldre i befolkningen och denna grupp växer mer till följd av inflyttning av
seniorer från bland annat Stockholm. Detta leder i ett första steg till en generell ökad
efterfrågan på bostäder, och i ett senare skede till ökad efterfrågan på olika former av
kategoriboende för äldre såsom seniorboenden och äldreboenden, men även marknära
enplans-bostäder och lägenheter med hiss. Idag finns inga seniorboenden i kommunen.
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I Vingåker finns en svårighet i att skapa flyttkedjor till följd av en priskänslig
marknad. Många äldre kan eller vill inte betala de hyror som gäller för nyproducerade
bostäder (där tillgängligheten i regel är bättre) utan väljer att bo kvar i sina småhus
och låter dem anpassas. Man kan förmoda att det även finns emotionella hinder för att
lämna sina hem, så som trädgårdar och hemvana miljöer.
I tabellen ovan framgår det att Oxelösunds kommun har flest antal äldre 80+ per tusen
invånare. Däremot bor endast 39% av befolkningen i småhus. Av de granskade
kommunerna har Oxelösund betydligt fler antal bidrag per tusen invånare, samtidigt
som de har den lägsta medelkostnaden per bidrag. Detta tyder på att kommunen har
många ärenden som kräver mindre åtgärder, vilket gör att medelkostnaden per
invånare blir relativt låg. Detta skulle till viss del kunna förklaras av att majoriteten av
befolkningen bor i flerbostadshus där åtgärderna inte är lika kostsamma som i småhus.
Trosa kommun har minst antal personer över 80+ per tusen invånare, trots det har de
den näst högsta medelkostnaden per bidrag efter Vingåker av de studerade
kommunerna. De har dock minst antal bidrag per tusen invånare och
majoritetsbefolkningen bor i småhus, vilket kan tolkas som att de sökta åtgärderna har
varit få men relativt kostsamma.

6

Kostnader

I Vingåker överskreds budgeten för bostadsanpassning den 27 mars 2020 och hade vid
årets utgång överskridits med 1 660 000 kronor. Att budgeten överskrids tidigt på året
är en negativ trend som varat under flera års tid i kommunen. Detta kan förklaras
genom att bostadsanpassningen i Vingåker varit underbudgeterad i relation till de
verkliga kostnaderna. I samtal med handläggare från de granskade kommunerna
framgår det att Vingåkers budget för bostadsanpassningsbidrag varit snävare.
Vingåkers höga genomsnittskostnad för bostadsanpassningsbidrag kan dock inte
förklaras av den snäva budgeten, eftersom Boverkets rapport inte tar hänsyn till
kommunernas enskilda budget. Lönekostnaden för handläggningen, hyror, städ,
programvara mm är inte heller medräknat i kostnaden och har därför inte jämförts.
När det handlar om enskilda åtgärder ligger Vingåker i samma prisklass som övriga
kommuner. Däremot skiljer sig ärendena åt i varje kommun från år till år. De
vanligaste åtgärderna fördelar sig relativt jämt procentuellt bland kommunerna, dock
kan man konstatera att varje kommun har något/några ärenden per år som är mycket
omfattande och kostsamma. Vingåker har många åtgärder som är ”mellandyra”, vilket
kan vara en konsekvens av det föråldrade bostadsbeståndet där om/utbyggnationer
krävs i allt större utsträckning.
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Eftersom Vingåkers kommun inte har ett handläggningssystem för bostadsanpassning
är det svårt att specificera och analysera genomsnittskostnaden per åtgärd, därför
presenteras istället en genomgång av år 2019 och 2020 års fakturor. Notera att detta
inte är en sammanställning av kostnader per ärende. Ibland kan det vara fler
entreprenörer inblandade i ett ärende som fakturerar var för sig. Det kan även finnas
delfakturor och ett tidsmässigt glapp mellan faktura och när åtgärden utfördes.
Avsaknaden av ett ärendehanteringssystem för bostadsanpassning gör det inte bara
svårt att få en konkret bild av kostnader för olika åtgärder och ärenden, det blir även
svårt att uttala sig om varför kostnaderna har varit så pass mycket högre i förhållande
till de jämförda kommunerna i kommungrupp 7 i Sörmland.

Antal fakturor

Belopp

109
12

0-25.000

12

50.000 - 100.000

5

100.000 - 150.000

25.000 - 50.000

3
150.000 - 250.000
2019 års fakturor för bostadsanpassningsbidrag

Antal fakturor

Belopp

93

0-25.000:-

17

25.000-50.000

12

50.000-100.000

2
100.000 - 225.000:2020 års fakturor för bostadsanpassningsbidrag
Vad som kan konstateras utifrån 2019 och 2020 års fakturor för
bostadsanpassningsbidrag är att den stora majoriteten av åtgärderna kostar mellan
0-25 000:-. Däremot får kommunen in några ärenden per år som är befinner sig mellan
100.000-250.000:-. Trots att dessa ärenden är relativt få utgör de en stor procent av
den totala kostnaden och drar vid den statistiska sammanställningen upp
medelkostnaden per bidrag och invånare.
I Vingåkers kommuns enkätsvar gällande Boverkets undersökning för
bostadsanpassningsbidrag år 2020 framgår det att kommunen fick in totalt 66
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag under året, varav 0 reparationsbidrag och 0
återställningsbidrag. Av ansökningarna fick 64 bifallsbeslut, 0 delvis bifall/delvis
avslag och 2 helt avslag på sin ansökan. Kommunen betalade ut ca 2.760 000:- i
bostadsanpassningsbidrag.
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I Oxelösunds kommuns enkätsvar gällande Boverkets undersökning för
bostadsanpassningsbidrag för ärenden år 2019 framgår det att kommunen fick in totalt
178 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag under året, 19 ansökningar om
reparationsbidrag och 5 återställningsbidrag. Samtliga som ansökte om reparationsoch återställningsbidrag fick bifallsbeslut på sina ansökningar. Av de nya 178
ansökningarna om bostadsanpassningsbidrag dessa fick 148 bifallsbeslut, 20 delvis
bifall/delvis avslag och 10 fick helt avslag på sin ansökan. Kommunen betalade ut
781.290:- i bostadsanpassningsbidrag, 88 750:- i reparationsbidrag och 35 000:- i
återställningsbidrag.
Nedan presenteras en jämförelse mellan Oxelösund och Vingåkers svar på Boverkets
bostadsanpassningsenkät för år 2020 gällande kostnader per ärende.

Hur fördelade sig de
beviljade bidragen
under år 2020?
Oxelösunds
kommun

Vingåkers
kommun

Belopp

Ärenden

Ärenden

1-4999:-

124

51

5000-19.000:-

17

37

20.000-49.000:-

6

17

50.000-99.000

3

11

100.000:- eller mer

0

2

Notera att det är en eftersläpning i fakturering och beslut då vissa ärenden flyttas över
till nästkommande år. Därmed det ojämna antalet fakturerade ärenden mot registrerade
ärenden för år 2020.
Vad som kan utläsas i tabellen ovan är att Vingåker har betydligt fler ärenden som
befinner sig på de högre beloppsstegen. Det är svårt att hitta en enkel förklaring till
dem stora prismässiga skillnaderna. En åldrande befolkningssammansättning
tillsammans med ett äldre bostadsbestånd kan vara två avgörande faktorer för
Vingåkers höga kostnader per ärende.
Flens kommuns bostadsanpassningshandläggare har varit generös och delat med sig av
all ärendestatistik från det föregående året. I rapporten presenteras åtgärder och
kostnader, där det kan konstateras att Vingåker och Flen har ungefär samma kostnader
för de vanligaste åtgärderna. Den billigaste åtgärden i Flens kommun är borttagande
av trösklar, och den dyraste åtgärden under 2020 var installation av en hiss/lyftplatta
som kostade 213.000:-. Den genomsnittliga kostnaden per åtgärd i Flens kommun
under 2020 var 8 764:-. Notera att detta inte är den genomsnittliga kostnaden per
ärende, utan per åtgärd. Flens totala kostnad för bostadsanpassningsbidrag under 2020
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var 1.759 000:- varav 76 000:- av dessa var kostnader där begagnade produkter
utnyttjas.
Användning av begagnade produkter vid bostadsanpassningsåtgärder är något som
kan hålla nere kommunernas kostnader. I Flen kunde man exempelvis återanvända en
hiss för flera våningsplan vilket innebar en del besparingar. Kommunernas möjligheter
att återanvända material är således något som påverkar kommunernas kostnader.

7

Handläggning och dess konsekvenser

I Vingåkers kommun är det byggnadsinspektören inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger alla
bostadsanpassningsbidragsärenden. Kommunen har sett det som en fördel att ha en
person med byggnadstekniska kunskaper på den posten. Som byggnadsinspektör kan
han ge förslag på kostnadseffektiva och smidiga lösningar utifrån ett
byggnadsperspektiv.
I kontakt med handläggare från olika sörmländska kommunerna framgår det att
bostadsanpassningsbidrag sällan handläggs av bygglovshandläggare, utan snarare av
socionomer eller arbetsterapeuter. Båda yrkesgrupperna har påtalat nyttan med sina
respektive professioner i relation till att kunna göra en rättssäker bedömning av
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Som socionom har man den juridiska
kunskapen som krävs för att genomföra grundliga utredningar om behovsåtgärder för
äldre och funktionshindrade, medan arbetsterapeuterna har den fysiska och praktiska
kunskapen. Däremot påtalar båda arbetsgrupperna bristen av byggnadstekniska
kunskaper som berör bostadsanpassningsåtgärder och ser vissa fördelar med att ha
med det perspektivet i bedömningar.
I Vingåker är endast 15% av handläggarens tjänst vikt åt bostadsanpassning och den
övriga tiden av tjänsten åtgår till handläggning av bygglovsärenden. Handläggare från
Gnesta, Trosa och Oxelösund har uttryckt en förvåning över hur lite tid som vår
kommun har avlagt för handläggning av bostadsanpassningsärenden. I deras
kommuner utgör bostadsanpassningshandläggning en tjänst på minst 50%.
Vingåkers bostadsanpassningshandläggare menar att den nuvarande tiden avsatt för
bostadsanpassningshandläggning utgör ett stort hinder då han inte hinner göra de
grundläggande utredningar och hembesök som önskas, utan tvingas basera majoriteten
av sina beslut enbart på arbetsterapeutens intyg. Handläggaren har uppskattat att en
rättssäker utredning skulle utgöra omkring 8 timmar i genomsnitt per ärende, vilket
skulle motsvara en tjänst på omkring 50% i relation till ärendenas genomsnittliga antal
över de senaste åren.

9
32

vingaker.se

10 (12
)

För att avslå en ansökan om bostadsanpassningsbidrag behöver handläggaren kunna
motivera sitt beslut, vilket ofta är mer resurs- och kompetenskrävande än vid ett
bifallsbeslut. Handläggaren i Oxelösunds kommun påtalar vikten av att ha möjlighet
att göra hembesök hos sökande, då det i många fall kan visa sig att personen inte har
så pass stort hjälpbehov som framgår i ansökan och kan därmed leda till att vissa
åtgärder nekas. En ökning av handläggarresurser för utredning av
bostadsanpassningsbidrag i Vingåker skulle innebära en ökad kostnad för tjänsten.
Däremot skulle kostnaden för bidragen troligen minska då det finns utrymme för att
genomföra noggranna och rättssäkra utredningar.
Sammantaget är det både tids- och kompetenskrävande att göra en noggrann
biståndshandläggning. Dessutom påverkar avsaknaden av ett fungerande
ärendehanteringssystem både effektiviteten och rättssäkerheten i Vingåkers kommun.
Kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag påtalar att hans enskilda
upplevelser den snäva handläggningstiden och bristande kunskaper i socialtjänstlagen
kan ha en negativ påverkan på kommunens kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

8

Förslag på åtgärder

Vad som kan konstateras utifrån denna utredning är att Vingåkers kommun har
bristfälliga processer i handläggningen för bostadsanpassningsbidragsärenden. Mer tid
för handläggning bör tillsättas för att handläggaren ska kunna göra en professionell
och rättssäker utredning.
Avsaknaden av ett anpassat verksamhetssystem för bostadsanpassningsbidrag har
minskat effektiviteten och rättssäkerheten i våra ärenden. Dessutom har det varit allt
för resurskrävande att få fram och följa upp statistik för ärenden och kostnader. Därför
är vi glada över att Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen beställt
verksamhetssystemet Castor där det finns en modul för bostadsanpassning. Systemet
kommer troligtvis börja användas i slutet av år 2021. Majoriteten av alla sörmländska
kommunerna använder bostadanpassningsmodulen i Castor i dagsläget och är nöjda
med det stödet som systemet erbjuder.
Att kommunens byggnadsinspektör handlägger både bostadsanpassningsbidrag och
bygglov innebär en ökad risk för jävsituationer. Om en rörelsehindrad exempelvis
ansöker om bostadsanpassningsbidrag för en tillbyggnad på 15 kvm blir det en
anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen. I Vingåker tvingas handläggaren
hantera både bostadsanpassningsbidragsansökan och sedan bevilja startbeskedet
utifrån sin roll som bygglovshandläggare. Därför menar vår nuvarande handläggare att
det vore mer rättssäkert om en annan förvaltning utreder och beslutar om
bidragsansökan, och byggnadsinspektören tar vid i de ärenden där åtgärderna är
bygglov-/anmälningspliktiga.
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I Sörmland finns en gemensam samverkansgrupp för kommunernas
bostadanpassningshandläggare. Handläggare från de undersökta kommunerna har varit
aktiva i gruppen och påtalar nyttan med att kunna diskutera ärenden med andra
handläggare. Att kunna ta stöd av andra i bedömningarna ger en ökad säkerhet. Man
kan även tipsa varandra om entreprenörer som tar billigare betalt för vissa åtgärder
och därmed öka sin kostnadseffektivitet. I förlängningen bör Vingåker se över sina
avtal med de entreprenörer som utför anpassningsåtgärder och revidera dem. På grund
av Vingåkers strama tid för handläggning av bostadsanpassningshandläggning har
deltagandet i samverkansgruppen bortprioriterats. Genom att förlägga mer tid på
bostadsanpassning kan Vingåkers handläggare ha möjlighet att delta i mötena och
utöka sin kompetens och kontaktnätverk.
Ett ytterligare förslag som kan stärka rättssäkerheten är att sänka delegationsnivån. I
nuläget tar nämnden endast beslut i ärenden som överstiger 119.000:- Genom att
sänka delegationsnivån blir nämnden mer involverad i bostadsanpassningsärendena
och kan ta beslut vid ärenden från en lägre kostnadsnivå.
För att återkoppla till undersökningen frågeställningar:
1.

Hur kan vi uppdatera arbetsprocesserna för att bli mer kostnadseffektiva och
samtidigt säkerställa en rättssäker ärendehantering?

Genom införandet av ett ärendehanteringssystem kommer det bli lättare att
upprätthålla mallar och rutiner som ska följas vid utredning av
bostadsanpassningsansökningar. Arbetsprocesserna kan bli mer rättssäkra om mer tid
ges till utredning. Ett aktivt deltagande i Sörmlands samverkansgrupp kan leda till en
högre arbetskvalitet. Genom att sänka delegationsnivån kan nämnden bli mer
involverad i ärenden. På så sätt baseras besluten inte bara på den enskilda
handläggarens utredning, utan prövas även i nämnd.
2. Vad skiljer oss från andra kommuner i Södermanland? Har vi samma typ av
ärenden i samma mängder? Hur mycket kostar samma typ av ärende i olika
kommuner?
Vingåker har ett en betydligt högre medelkostnad per bidrag än genomsnittet av
Södermanlands kommuner i. Bland de jämförda kommunerna framgår det att
Vingåker har det högsta värdet vad gäller andel av befolkningen som bor i småhus,
vilket kan vara en bidragande faktor till att åtgärder blir dyrare i vår kommun än i de
jämförda kommunerna. Dessutom är bostadsbeståndet föråldrat, andelen äldre i
befolkningen är relativt hög och kommunen saknar senioranpassade bostäder. När det
kommer till priset på enskilda åtgärder ligger Vingåker i linje med de jämförda
kommunerna.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

Sbn §

28 (19)

MEA 2020/420

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 41
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxx, adress xxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande
av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den
2022-08-31
2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 41
sammanträdesdatum 2018-05-15
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslut ska skickas till
fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november inkommit
med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i
ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.
.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

MEA.2020.420

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid vite
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 41
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxx, adress xxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av
förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 202208-31
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 41 sammanträdesdatum 2018-0515
3. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november inkommit
med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i
ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.
Ärendets beredning
Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga små 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
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även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan.
Vid tidpunkten för då beslut trädde kraft har anslutningspunkt till kommunalt VA
beviljats av kommunens huvudman för VA, fastighetsägaren har tillsammans med
grannar ingått i en samfällighetsförening och gemensamt kontaktat entreprenör för
projektering och utförande av grävarbete. Samfällighetsföreningen hade inte kunnat
påbörja projektering av arbetet i tid inför ikraftträdande av beslut då beslut från
kommunens huvudman angående ledningsdragning till Ålsätters verksamhetsområde
drog ut på tiden. Hade ledningsdragningen anlagts från Baggetorp till Ålsätter hade
ledningen anlagts intill fastighetsområdet, nu dras ledningsdragningen till Ålsätter
genom Ålsätters by vilket medför att samfällighetsföreningen får projektera grävning
under järnväg, vilket är huvudanledningen till att ytterligare tid önskas.
För att bemöta fastighetsägarens önskan om mer tid för att lösa avloppsfrågan i ett
större sammanhang föreslås datum revideras för beslut vid vites ikraftträdande så att
åtgärder möjliggörs.
Förvaltningens ståndpunkt
För att möjliggöra åtgärder i ett större sammanhang är förvaltningens ståndpunkt att
tidigare beslut vid vite revideras då datum för dess ikraftträdande redan passerats.
Att ge fastighetsägaren ytterligare åtgärdstid innan beslut vid vite får laga kraft
möjliggörs anslutning till kommunalt VA.
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.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
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 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.
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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)
Information
För handläggning i detta ärende debiteras timavgift (för närvarande 1 174 kronor) för
nedlagd handläggningstid. Avgiftens storlek avgörs då ärendet avslutas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pontus Lindström

Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[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 dicksvattenbrunnar.

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.

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

"[Klicka och skriv]"
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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 dicksvatten.

"[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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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

Sbn §

29 (19)

MEA 2020/412

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 17
sammanträdesdatum 2019-02-19 riktat emot xxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxx & xxxxxxxx, personnummer xxxxxx adress xxxxxxxxxxx, endast på
det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från
WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på xxxxxxxxx i Vingåkers
kommun ändras till den 2022-12-31.
2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 17
sammanträdesdatum 2019-02-19
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslut ska skickas till
fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har inkommit med information att de behöver
ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i ett större sammanhang genom
anslutning till kommunalt VA.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

MEA.2020.412

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid vite
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 17
sammanträdesdatum 2019-02-19 riktat emot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
personnummer xxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxxx
adress xxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid
vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den
2022-12-31.
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 17 sammanträdesdatum 2019-0219
3. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har inkommit med information att de behöver
ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i ett större sammanhang genom
anslutning till kommunalt VA.
Ärendets beredning
Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga små avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
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övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har inkommit med information att de behöver
ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan. Vid tidpunkten för då beslut trädde kraft
har anslutningspunkt till kommunalt VA beviljats av kommunens huvudman för VA.
Den beviljade anslutningspunkten är på den ledningsdragning som är tänkt till
verksamhetsområde Ålsätter, vilket planeras vara anlagt senast våren 2022. Då
anslutningspunkten inte finns i dagsläget behövs ytterligare tid för åtgärder
För att bemöta fastighetsägarens önskan om mer tid för att lösa avloppsfrågan i ett
större sammanhang föreslås datum revideras för beslut vid vites ikraftträdande så att
åtgärder möjliggörs.
Förvaltningens ståndpunkt
För att möjliggöra åtgärder i ett större sammanhang är förvaltningens ståndpunkt att
tidigare beslut vid vite revideras då datum för dess ikraftträdande redan passerats.
Att ge fastighetsägaren ytterligare åtgärdstid innan beslut vid vite får laga kraft
möjliggörs anslutning till kommunalt VA.
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.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
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 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)
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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)
Information
För handläggning i detta ärende debiteras timavgift (för närvarande 1 174 kronor) för
nedlagd handläggningstid. Avgiftens storlek avgörs då ärendet avslutas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pontus Lindström

Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[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 dicksvattenbrunnar.

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.

52

vingaker.se

7 (10)

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

Fel! Bokmärket är inte definierat.

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

"[Klicka och skriv]"
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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 dicksvatten.

"[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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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

Sbn §

30 (19)

MBA 2020/428

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 38
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxx & xxxxx personnummer xxxxxxxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid
vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den
2022-08-31
2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 38
sammanträdesdatum 2018-05-15
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslut ska skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.

Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november inkommit
med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i
ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

MEA.2020.428

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid vite
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 38
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid vite att
släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på
xxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 2022-08-31
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 38 sammanträdesdatum 2018-0515
3. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november inkommit
med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i
ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.
Ärendets beredning
Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga små 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
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även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan.
Vid tidpunkten för då beslut trädde kraft har anslutningspunkt till kommunalt VA
beviljats av kommunens huvudman för VA, fastighetsägaren har tillsammans med
grannar ingått i en samfällighetsförening och gemensamt kontaktat entreprenör för
projektering och utförande av grävarbete. Samfällighetsföreningen hade inte kunnat
påbörja projektering av arbetet i tid inför ikraftträdande av beslut då beslut från
kommunens huvudman angående ledningsdragning till Ålsätters verksamhetsområde
drog ut på tiden. Hade ledningsdragningen anlagts från Baggetorp till Ålsätter hade
ledningen anlagts intill fastighetsområdet, nu dras ledningsdragningen till Ålsätter
genom Ålsätters by vilket medför att samfällighetsföreningen får projektera grävning
under järnväg, vilket är huvudanledningen till att ytterligare tid önskas.
För att bemöta fastighetsägarens önskan om mer tid för att lösa avloppsfrågan i ett
större sammanhang föreslås datum revideras för beslut vid vites ikraftträdande så att
åtgärder möjliggörs.
Förvaltningens ståndpunkt
För att möjliggöra åtgärder i ett större sammanhang är förvaltningens ståndpunkt att
tidigare beslut vid vite revideras då datum för dess ikraftträdande redan passerats.
Att ge fastighetsägaren ytterligare åtgärdstid innan beslut vid vite får laga kraft
möjliggörs anslutning till kommunalt VA.
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.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
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 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.
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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)
Information
För handläggning i detta ärende debiteras timavgift (för närvarande 1 174 kronor) för
nedlagd handläggningstid. Avgiftens storlek avgörs då ärendet avslutas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pontus Lindström

Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[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 dicksvattenbrunnar.

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.

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

"[Klicka och skriv]"
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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 dicksvatten.

"[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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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

31 (19)

MEA 2020/431

Sbn §

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx
i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 40
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud
vid vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 202208-31
2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 40
sammanträdesdatum 2018-05-15
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslut ska skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.

Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i
området i ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

MEA.2020.431

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid vite
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 40
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxxxxxxx endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid
vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 202208-31
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 40 sammanträdesdatum 2018-0515
3. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i
området i ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.
Ärendets beredning
Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga små avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
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övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan.
Vid tidpunkten för då beslut trädde kraft har anslutningspunkt till kommunalt VA
beviljats av kommunens huvudman för VA, fastighetsägaren har tillsammans med
grannar ingått i en samfällighetsförening och gemensamt kontaktat entreprenör för
projektering och utförande av grävarbete. Samfällighetsföreningen hade inte kunnat
påbörja projektering av arbetet i tid inför ikraftträdande av beslut då beslut från
kommunens huvudman angående ledningsdragning till Ålsätters verksamhetsområde
drog ut på tiden. Hade ledningsdragningen anlagts från Baggetorp till Ålsätter hade
ledningen anlagts intill fastighetsområdet, nu dras ledningsdragningen till Ålsätter
genom Ålsätters by vilket medför att samfällighetsföreningen får projektera grävning
under järnväg, vilket är huvudanledningen till att ytterligare tid önskas.
För att bemöta fastighetsägarens önskan om mer tid för att lösa avloppsfrågan i ett
större sammanhang föreslås datum revideras för beslut vid vites ikraftträdande så att
åtgärder möjliggörs.
Förvaltningens ståndpunkt
För att möjliggöra åtgärder i ett större sammanhang är förvaltningens ståndpunkt att
tidigare beslut vid vite revideras då datum för dess ikraftträdande redan passerats.
Att ge fastighetsägaren ytterligare åtgärdstid innan beslut vid vite får laga kraft
möjliggörs anslutning till kommunalt VA.
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.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
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)
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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)
Information
För handläggning i detta ärende debiteras timavgift (för närvarande 1 174 kronor) för
nedlagd handläggningstid. Avgiftens storlek avgörs då ärendet avslutas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pontus Lindström

Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[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 dicksvattenbrunnar.

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.

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

"[Klicka och skriv]"
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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 dicksvatten.

"[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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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

32 (19)

MEA 2020/430

Sbn §

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxx i
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 39
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxxx adress xxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande
av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den
2022-08-31.
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 39 sammanträdesdatum 2018-0515.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslut ska skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.

Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i
området i ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

MEA.2020.430

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid vite
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 39
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxx adress xxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för
ikraftträdande av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den
bristfälliga avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras
till den 2022-08-31.
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 39 sammanträdesdatum 2018-0515.
3. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i
området i ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.
Ärendets beredning
Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga små 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
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även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november 2020
inkommit med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan.
Vid tidpunkten för då beslut trädde kraft har anslutningspunkt till kommunalt VA
beviljats av kommunens huvudman för VA, fastighetsägaren har tillsammans med
grannar ingått i en samfällighetsförening och gemensamt kontaktat entreprenör för
projektering och utförande av grävarbete. Samfällighetsföreningen hade inte kunnat
påbörja projektering av arbetet i tid inför ikraftträdande av beslut då beslut från
kommunens huvudman angående ledningsdragning till Ålsätters verksamhetsområde
drog ut på tiden. Hade ledningsdragningen anlagts från Baggetorp till Ålsätter hade
ledningen anlagts intill fastighetsområdet, nu dras ledningsdragningen till Ålsätter
genom Ålsätters by vilket medför att samfällighetsföreningen får projektera grävning
under järnväg, vilket är huvudanledningen till att ytterligare tid önskas.
För att bemöta fastighetsägarens önskan om mer tid för att lösa avloppsfrågan i ett
större sammanhang föreslås datum revideras för beslut vid vites ikraftträdande så att
åtgärder möjliggörs.
Förvaltningens ståndpunkt
För att möjliggöra åtgärder i ett större sammanhang är förvaltningens ståndpunkt att
tidigare beslut vid vite revideras då datum för dess ikraftträdande redan passerats.
Att ge fastighetsägaren ytterligare åtgärdstid innan beslut vid vite får laga kraft
möjliggörs anslutning till kommunalt VA.
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.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
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 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.
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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)
Information
För handläggning i detta ärende debiteras timavgift (för närvarande 1 174 kronor) för
nedlagd handläggningstid. Avgiftens storlek avgörs då ärendet avslutas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pontus Lindström

Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[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 dicksvattenbrunnar.

Se bilaga Agenda 2030.

83

vingaker.se

5 (10)

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.

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

"[Klicka och skriv]"
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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 dicksvatten.

"[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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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

33 (19)

MEA 2020/429

Sbn §

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 37
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxx personnummer xxxxxxxxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid vite
att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen
på xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 2022-08-31
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 37 sammanträdesdatum 2018-0515.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslut ska skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.

Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft 31
oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november inkommit med
information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i ett större
sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

MEA.2020.429

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid vite
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut Sbn § 37
sammanträdesdatum 2018-05-15 riktat emot xxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid
vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den
2022-08-31
2. Detta beslut gäller tillsammans med beslut Sbn § 37 sammanträdesdatum 2018-0515
3. Beslutet skickas till fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november inkommit
med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan i området i
ett större sammanhang genom anslutning till kommunalt VA.
Ärendets beredning
Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga små avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
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övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
31 oktober 2020. Fastighetsägaren har genom skrivelse daterat 17 november inkommit
med information att de behöver ytterligare tid för att åtgärda avloppsfrågan. Vid
tidpunkten för då beslut trädde kraft har anslutningspunkt till kommunalt VA beviljats
av kommunens huvudman för VA, fastighetsägaren har tillsammans med grannar
ingått i en samfällighetsförening och gemensamt kontaktat entreprenör för projektering
och utförande av grävarbete. Samfällighetsföreningen hade inte kunnat påbörja
projektering av arbetet i tid inför ikraftträdande av beslut då beslut från kommunens
huvudman angående ledningsdragning till Ålsätters verksamhetsområde drog ut på
tiden. Hade ledningsdragningen anlagts från baggetorp till Ålsätter hade ledningen
anlagts intill fastighetsområdet, nu dras ledningsdragningen till Ålsätter genom
Ålsätters by vilket medför att samfällighetsföreningen får projektera grävning under
järnväg, vilket är huvudanledningen till att ytterligare tid önskas.
För att bemöta fastighetsägarens önskan om mer tid för att lösa avloppsfrågan i ett
större sammanhang föreslås datum revideras för beslut vid vites ikraftträdande så att
åtgärder möjliggörs.
Förvaltningens ståndpunkt
För att möjliggöra åtgärder i ett större sammanhang är förvaltningens ståndpunkt att
tidigare beslut vid vite revideras då datum för dess ikraftträdande redan passerats.
Att ge fastighetsägaren ytterligare åtgärdstid innan beslut vid vite får laga kraft
möjliggörs anslutning till kommunalt VA.
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.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
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)

92

vingaker.se

3 (10)
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)
Information
För handläggning i detta ärende debiteras timavgift (för närvarande 1 174 kronor) för
nedlagd handläggningstid. Avgiftens storlek avgörs då ärendet avslutas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pontus Lindström

Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[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 dicksvattenbrunnar.

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

"[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]" 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 dicksvatten.

"[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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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

Sbn §

34 (19)

Sbn 2021/24

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden entledigar Leif Skeppstedt (S) från sitt uppdrag som
ledamot i pensionärsrådet.
Sammanfattning av ärendet
Leif Skeppstedt har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina uppdrag
som ledamot i pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

Sbn §

35 (19)

Sbn 2021/24

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxxxxx till ny ledamot i pensionärsrådet
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 ledamot i pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

36 (19)

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, 2021-03-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

37 (19)

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, 2020-03-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-09

38 (19)

Sbn §

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

Beskrivning av ärendet
SBN 2021/19 - Coronaanpassa tolkarnas arbetsvillkor
Vision Rikstolk, tolkarnas fackorganisation ser med stor oro hur våra kollegor och
medlemmar utsätts dagligen för farlig smitta. Rikstolk ser ett akut behov att
coronaanpassa tolkarnas arbetsvillkor, både beträffande arbetsförhållanden men
även arvoderingsreglerna.
SBN 2021/38 - Svar på revisionsrapport om granskning av hantering av bilar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att senast 202105-3l ta fram förslag till kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering
av kommunens fordon.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av hanteringen av kommunens bilar
läggs in i samtliga nämnders internkontrollplan, efter att kommunövergripande
regler och riktlinjer antagits.
SBN 2021/39 - Kommunstyrelsens nämndplan för 2021 och planperiod
2022 - 2023
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta nämndplan för 2021 och planperiod 2022 2023.
SBN 2019/7 - Vitesföreläggande på fastigheten xxxxxxxxx i Vingåkers kommun
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Ecos 2017/601 – Strandskyddsdispens på fastigheten xxxxxxxxxxx i Vingåkers
kommun.
Domslut
Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens dom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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