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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

74 (xx)

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Datum för anslagsuppsättande

2021-06-

Datum för anslagsnedtagande

2021-07-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

75 (xx)

Sbn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

76 (xx)

Sbn §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

77 (xx)

Sbn §

Värdegrund
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Maria Pestrea, IT-och kommunikationschef går igenom kommunens värdegrund samt
arbete med den för nämnden. Värdegrunden togs fram under 2012–2014 och ska nu
reaktualiseras i hela kommunen. Värdegrunden hänger även ihop med varumärket och
visionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

78 (xx)

Sbn §

Information
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsutskottet tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information om Status slottsplanen.
Personal status.
Information om Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddsdispens
på fastigheten xxxxxxxxxxxx, Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

79 (xx)

Sbn §

Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

80 (xx)

Sbn §

SBN 2016/304

Fortsatt arbete med detaljplan Gropptorp –
Marmorbyn.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arbetet med detaljplanen för Gropptorp-

Marmorbyn ska fortsätta med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus.

Sammanfattning av ärendet
År 2016 startades arbetet med att ta fram en detaljplan för boende i GropptorpMarmorbyn. Detaljplanen var ute på samråd under år 2019.
Under samrådet har det inkommit synpunkter som har tagits med i det fortsatta
planarbetet. År 2020 var kommunen också inblandad i en del förhållandevis stora
infrastrukturprojekt vilket har gett insikter som har kunnat föras in i denna detaljplan.
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen är nu redo att sätta samman ett reviderat
planförslag där frågor om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet särskilt beaktas.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-05-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

vingaker.se

1 (12)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-25
Handläggare

Tony Ljungberg
0151-191 45
Tony.Ljungberg@vingaker.se
Diarienummer

Sbn 2016/304 214

Beslut om fortsatt arbete med detaljplan Gropptorp –
Marmorbyn.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
1.

Nämnden beslutar om att arbetet med detaljplanen för GropptorpMarmorbyn ska fortsätta med social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet i fokus.

Sammanfattning av ärendet

År 2016 startades arbetet med att ta fram en detaljplan för boende i GropptorpMarmorbyn. Detaljplanen var ute på samråd under år 2019.
Under samrådet har det inkommit synpunkter som har tagits med i det fortsatta
planarbetet. År 2020 var kommunen också inblandad i en del förhållandevis
stora infrastrukturprojekt vilket har gett insikter som har kunnat föras in i
denna detaljplan.
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen är nu redo att sätta samman ett
reviderat planförslag där frågor om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
särskilt beaktas.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund

Vingåkersbygden upplever just nu ett ökat bebyggelsetryck och det finns ett
stort intresse för att bosätta sig och etablera verksamheter i kommunen. För att
möta dessa behov har kommunen behov av en god planberedskap med flexibla
detaljplaner.
Beslutet att ta fram en ny detaljplan för området i byns östra del togs år 2016.
Efter att detaljplaneförslaget varit ute på samråd år 2019 föreslås nu att
förslaget revideras med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus.
Att möjliggöra för en ökad bebyggelse i Marmorbyn ligger i linje med
kommunens beslut om ett ökat bostadsbyggande.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att föreslå nämnden att besluta om att arbetet med
detaljplanen för Gropptorp-Marmorbyn ska fortsätta med social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet i fokus.
Konsekvenser

Den nya detaljplanen kommer att innebära att ett skogsområde i Marmorbyns
östra utkant exploateras för i huvudsak bostadsbebyggelse. Marmorbyn får på
detta sätt en möjlighet att växa vilket ger ett utökat underlag för kommersiell
verksamhet och samhällsservice.
Området har vissa naturvärden som kräver särskild hänsyn vid
detaljplaneringen.
Exploateringsområdet bedöms lämpligt för lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD).
Ekonomiska konsekvenser

Kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark. Vid genomförandet
av detaljplanen kommer en lokalgata att behöva anläggas genom området.
Denna gata blir också ledningsområde för VA- el och fiber.
På sikt möjliggör detaljplanen för en ökad inflyttning som dels ger ökade
skatteinkomster men också ett ökat behov av kommunal service.

10

vingaker.se

3 (12)

Skäl till beslut

Vingåkersbygden upplever just nu ett ökat bebyggelsetryck och det finns ett
stort intresse för att bosätta sig och etablera verksamheter i kommunen. För att
möta dessa behov har kommunen behov av god planberedskap med flexibla
detaljplaner.
Att möjliggöra för en ökad bebyggelse i Marmorbyn ligger i linje med
kommunens beslut om ett ökat bostadsbyggande.
Avgift

Ingen avgift tas ut.
Bilagor

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Besvärshänvisning
Beslutet skickas till

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.
Mark som är planlagd för bostadsbebyggelse
ger möjlighet till en ökad inflyttning med
högre skatteintäkter som följd.
Inom området behöver vägar, vatten och
fiber anläggas.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Behovet av kommunal service kommer också
att öka.
Då kommunen är markägare kommer
kommunen att kunna styra
exploateringstakten så att projektet inte blir
allt för ekonomiskt framtungt.
Allt sammantaget bedöms utgifter och
inkomster för kommunen att kunna
balanseras.

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.

Berörs inte av beslutet

Den nya detaljplanen bidrar till landsbygdens
utveckling vilket är positivt för boende och
verksamma i Vingåkersbygden.
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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.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Detaljplanen är placerad i nära anslutning till natur
och gångstråk vilket bidrar till att öka välbefinnande
och hälsa.
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Detaljplanen bidrar till utvecklingen av ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbara samhällen.
Detaljplanen är tänkt att vara flexibel och ge
möjlighet till olika typer av boenden och för
etablerandet av mindre företag.
Inom området tillämpas LOD. Området kommer
också att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
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Berörs inte av beslutet

Att öka bebyggelsen i en befintlig by och på så sätt
koncentrera behovet av samhällsservice bedöms
minska behovet av transporter.

Berörs inte av beslutet

Detaljplanen främjar det lokala ekosystemetet och
den biologiska mångfalden.
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Berörs inte av beslutet

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

Nej ☐

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

Detaljplanen möjliggör ökad inflyttning i Marmorbyn och ett ökat antal
elever i den lokala skolan vars elever också kommer från Baggetorp.

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

Delbeslutet att fortsätta planarbetet berör inte barn- och ungdomar. Dock
bör det framtida arbetet med detaljplanen involvera barnen i området och
skolan så att deras intressen blir väl tillgodosedda.

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?

Detaljplanen möjliggör etablerandet av olika bostadstyper och
bostadsstorlekar vilket ökar möjligheten till minskad segregation.

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

Delbeslutet att fortsätta planarbetet berör inte barn- och ungdomar. Dock
kommer planarbetet att utgå från plan- och bygglagen vilket säkerställer att
alla människors behov tillgodoses i den fysiska miljön oavsett ålder.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

Sbn §

81 (xx)

SBN 2020/74

Översikt detaljplaner
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med ytterligare
översyn för de områden/detaljplaner som bedöms behöver utredas vidare
(gulmarkerade områden) ifråga om ny detaljplan behövs eller ej samt att
återrapportera till nämnden under första halvåret 2022.
2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att inte prioritera några ytterligare åtgärder i
dagsläget för de områden som bedömts som låg prioritering att se över
detaljplaner för (gråmarkerade områden).
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända översynen samt nämndens
beslut till kommunstyrelsen för kännedom.
4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att vidta åtgärder för
exploatering/försäljning inom områden som översynen visar kan byggas enligt
gällande detaljplan (grönmarkerade områden).
5. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att initiera åtgärder för
områden/detaljplaner där nya detaljplaner/utredningar behövs (rödmarkerade
områden).

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i ökat bostadsbyggande bör man se över möjligheterna till förtätning av
redan befintliga områden. Detta görs lämpligast genom en stegvis översyn av de
befintliga detaljplanerna med start i de centrala delarna av Vingåkers tätort.
Översynen pekar ut detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
behöver åtgärdas, de som behöver ses över för att kunna ta beslut om ny detaljplan
behövs, de fastigheter som kan bebyggas enligt gällande detaljplan samt de
detaljplaner där översyn behövs men bedöms vara av låg prioritet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-05
Översikt detaljplaner
Översikt detaljplaner Karta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-06-05
Handläggare

Olle Söderström
0151 – 193 44
olle.soderstrom@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2020/74

Tjänsteutlåtande
Översyn av detaljplaner – redovisning av gamla detaljplaner
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
•

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med
ytterligare översyn för de områden/detaljplaner som bedöms behöver utredas
vidare (gulmarkerade områden) ifråga om ny detaljplan behövs eller ej samt
att återrapportera till nämnden under första halvåret 2022.

•

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att inte prioritera några ytterligare
åtgärder i dagsläget för de områden som bedömts som låg prioritering att se
över detaljplaner för (gråmarkerade områden).

•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända översynen samt nämndens
beslut till kommunstyrelsen för kännedom.

•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att vidta åtgärder för
exploatering/försäljning inom områden som översynen visar kan byggas enligt
gällande detaljplan (grönmarkerade områden).

•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att initiera åtgärder för
områden/detaljplaner där nya detaljplaner/utredningar behövs (rödmarkerade
områden).

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i ökat bostadsbyggande bör man se över möjligheterna till förtätning av
redan befintliga områden. Detta görs lämpligast genom en stegvis översyn av de
befintliga detaljplanerna med start i de centrala delarna av Vingåkers tätort.
Översynen pekar ut detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
behöver åtgärdas, de som behöver ses över för att kunna ta beslut om ny detaljplan
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behövs, de fastigheter som kan bebyggas enligt gällande detaljplan samt de
detaljplaner där översyn behövs men bedöms vara av låg prioritet.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med samråd från
tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka gamla
detaljplaner inom Vingåkers tätort som kan ändras eller göras om för att gynna
hållbar förtätning i Vingåkers centralort.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har gjort en bedömning över vilka detaljplaner som behöver åtgärdas,
vilka som behöver ses över, vilka som kan användas som de är och vilka som behöver
ses över men är av låg prioritet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut kan leda till att ta fram nya detaljplaner vilket kan bli en kostnad längre fram
för kommunen.
Bilagor
Översikt detaljplaner centralorten.pdf
Översikt detaljplaner centralorten karta.pdf
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

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

Översynen av detaljplaner är ett viktigt steg i
att skapa en attraktivare centralort vilket
påverkar barn och unga positivt.

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

Översynen av detaljplaner är ett viktigt steg i
att skapa en attraktivare centralort samt
utnyttja byggbara fastigheter.
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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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Bättre utnyttjande av byggbara fastigheter kan
öka tillväxten.

Bättre utnyttjande av byggbara fastigheter kan öka
tillväxten.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Översynen av detaljplaner är ett viktigt steg i att
skapa en attraktivare centralort samt utnyttja
byggbara fastigheter på bästa sätt.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Bättre utnyttjande av byggbara fastigheter minskar
behovet av att ta ny mark i anspråk och värnar
därför till viss del befintliga naturvärden.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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 ☐

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

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

Nej ingen dialog har förts med barn och unga.

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?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Fastighet

Ägarförhållande/Ägare

Byggrätt/kvm

Detaljplan

Strandskydd?

Almen 1

Kommunal/V-hem

Flerbostad Oklar

D27

Nej

Apoteket 4
Aspen 5

Privat/PEAB
Kommunal/V-kommun

D42, D86
D27

Nej
Nej

Bagaren 20
Biblioteket 4
Boken 8

Privat
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Flerbostad
Småbostadshus
Bostäder, Handel,
Kontor
Samlingslokal
Småbostadshus

D90
D10, D42
D27

Nej
Nej
Nej

Boken 9

Kommunal/V-kommun

Flerbostad Oklar

D27

Nej

Eric Soop 10
Frisören 10
Frisören 7
Frisören 8
Frisören 9

Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Friliggande
småhus/Handel 1/3
Nej
Nej Buss/P
Nej Buss/P
Nej Buss/P

D79, D119
D42
D73
D73
D73

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Fräsaren 1
Förtennaren 1
Förtennaren 2

Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/VKF AB

Industri
Småindustri Oklar
Småindustri Oklar

D58
D53
D53

Nej
Ja
Ja

Gränden 1

Kommunal/V-kommun

Flerbostad 13600 kvm

D46

Nej

Gränden 2

Kommunal/VKF AB

Flerbostad

D46

Nej

Gränden 3
Gärdet 1
Havren 1
Kastanjen 1
Kastanjen 2
Kornet 3

Kommunal/V-hem
Privat/Gregerfeldts Fast. AB
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

D45
D15
D61
D27
D27
D61

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kv. Sparre
Lantmätaren 5
Lantmätaren 1

Privat, flera ägare
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Bostad/Vård
Småhus
Småhus
Flerbostad
Flerbostad
Småhus
Fler- och
småbostadshus
Småhus
Småhus

D10
D65
D65

Nej
Nej
Nej

detaljplan

Kommentar

Behövs en ny detaljplan för bättre
markanvändning
Översyn
Strategiskt placerad mark som bör ingå i
långsiktiga planer. Kan bebyggas enligt
gällande DP.
Eventuell översyn
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Bestämmelser och Tomtindelning behöver
ses över
Översyn
Översyn
Byggrätt ses över och utökas i kvarteret
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Behövs en ny detaljplan för bättre
markanvändning
Översyn
Strategiskt placerad mark som bör ingå i
långsiktiga planer. Kan bebyggas enligt
gällande DP.
Översyn
Översyn
Möjliga byggrätter
Översyn
Möjliga byggrätter
Översyn
Möjliga byggrätter
Översyn
Möjliga byggrätter
Behov av dagvattenutredning! Kan bebyggas
med industri.
Översyn
Översyn
Detljplan behöver ses över
Översyn
Detljplan behöver ses över
Planeras om för att hantera dagvatten och
bättre markanvändning
Ja
Byggrätter finns men begränsade möjligheter
att utnyttja. DP bör ses över om det ska
Nej
förtätas
Bestämmelser och Tomtindelning behöver
ses över
Översyn
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Ja
Nej
Nej

Behov av översyn
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
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Loke 2

Kommunal/V-kommun

Flerbostad 8634 kvm

Loke 4

Kommunal/V-kommun

Flerbostad 8634 kvm

Läkaren 10

Kommunal/V-kommun

Parkering/Torg

Läkaren 8

Kommunal/V-kommun

Parkering/Torg

Läkaren 9
Lärkan 1

Kommunal/V-kommun
Privat

Parkering/Torg
Transformatorstation

Långhalsen 17

Privat

Långhalsen 15, 16, 18

D105

D105
D10, D42,
D79, D99
D10, D42,
D79, D99
D10, D42,
D79, D99
D63

Kommunal/V-kommun

Industri
Industri,
komplementbyggnad

Lärkträdet 1
Marknadsplatsen 13
Marknadsplatsen 14
Marknadsplatsen 16

Kommunal/V-hem
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Flerbostad Oklar
Småhus
Småhus
Småhus

Mejerigården 5
Näktergalen 1

Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Oxen 4
Poppeln 7
Poppeln 8

Kommunal/V-hem
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Bostäder, Hantverk,
Småindustri
Garage
Flerbostad delvis
bebyggd
Småhus
Småhus

Slaktaren 3

Kommunal/V-kommun

Slaktaren 4

Nej

Översyn

Nej

Översyn

Nej

Översyn

Nej

Översyn

Nej
Nej

Översyn
Översyn

D71

Ja

Översyn

D71

Ja

Översyn

D27
D61
D61
D61

Nej
Nej
Nej
Nej

Översyn
Nej
Nej
Nej

D80
D63

Nej
Nej

Översyn
Översyn

D63
D72
D72

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Småhus

V1

Nej

Nej

Kommunal/V-kommun

Småhus

V1

Nej

Nej

Slaktaren 5

Kommunal/V-kommun

Småhus

V1

Nej

Nej

Slaktaren 6

Kommunal/V-kommun

Småhus

V1

Nej

Nej

Smeden 4

Kommunal/V-hem

Flerbostad

D70, D100

Kanske

Kan ses över för en mer lämplig
förtätning(småhus). Kan eventuellt bebyggas
enligt gällande DP. Oklar byggrätt.
Kan ses över för en mer lämplig
förtätning(småhus). Kan eventuellt bebyggas
enligt gällande DP. Oklar byggrätt.
Central och strategisk plats. Bestämmelser
och Tomtindelning behöver ses över
Central och strategisk plats. Bestämmelser
och Tomtindelning behöver ses över
Central och strategisk plats. Bestämmelser
och Tomtindelning behöver ses över
Användningsområde
Användningsområde. Ny detaljplan bostäder
mot ån?
Användningsområde. Ny detaljplan bostäder
mot ån?
Behövs ny detaljplan för bättre
markplanering
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Potentiellt bra läge för en centrumbildning på
södra sidan. Kan bebyggas enligt gällande
DP.
Ses över i samband med Gränden 1
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.

Översyn för att få till bättre markanvändning.
Eventuell översyn Kan eventuellt bebyggas enligt gällande DP.
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Smeden 8

Privat

Oklar/småhus

D70

Kanske

Snickaren 1

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Snickaren 3

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Snickaren 4

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Snickaren 8

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Sävstaholm 14:23

Kommunal/V-kommun

Bostäder, Hantverk,
Småindustri

D80

Nej

Sävstaholm 14:24
Sävstaholm 2:126
Sävstaholm 2:198
Sävstaholm 2:199
Sävstaholm 2:200>3
Sävstaholm 2:325 Odins väg
Sävstaholm 2:325 Sultans

Kommunal/V-kommun
Privat
Privat
Privat
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Bostäder, Hantverk,
Småindustri
Garage
Industri
Industri
Småhus
Ingen byggrätt
Ingen byggrätt

D80
D42
D45
D45
D63
Ingen
Ingen

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Sävstaholm 2:325 Södra Kiosken

Kommunal/V-kommun

Allmän plats

D12

Nej

Sävstaholm 2:325 Tekniska, Åbron

Kommunal/V-kommun

Småindustri

D53

Nej

Sävstaholm 2:325 Värmeverket
Sävstaholm 2:326
Sävstaholm 2:39

Kommunal/V-kommun
Privat
Kommunal/V-kommun

Industri
Garage
Industri

D58
D42
D68

Nej
Nej
Nej

Eventuell översyn Översyn för att få till bättre markanvändning.
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Potentiellt bra läge för en centrumbildning på
södra sidan. Kan bebyggas enligt gällande
DP.
Översyn
Potentiellt bra läge för en centrumbildning på
södra sidan. Kan bebyggas enligt gällande
Översyn
DP.
Översyn
Användningsområde
Översyn
Användningsområde
Översyn
Användningsområde
Översyn
Ses över i samband med Gränden 1
Ja
Ny detaljplan?
Ja
Ny detaljplan?
Ägaren till kiosk vill kunna köpa loss
marken som kiosken står på
Ja
Ny detaljplan? Kan användas för
ställplatser/camping
Eventuell översyn
Behov av dagvattenutredning! Kan bebyggas
med industri.
Översyn
Översyn
Går området att utveckla? Vatten
Nej
Kan bebyggas med industri

Sävstaholm 2:406

Kommunal/V-kommun

Småindustri

D53

Ja

Eventuell översyn Tekniskas upplag mot ån, ändra användning?

Sävstaholm 2:44
Trädgården 26

Kommunal/V-kommun
Fastighets AB L E Lundberg

D48
D57

Nej
Nej

Översyn
Nej

Vik 1:47, Åsens Gård

Privat

D16

Nej

Översyn

Viren 8, 14-23

Peab

D85

Nej

Oklar

Åsen 3:1

Kommunal/V-kommun

Park
Småhus/radhus
Koloniområde,
Småhus
Småfastigheter.
Bostad, kontor,
handel, verksamhet
Handel, Kontor,
Lager, Småindustri

D98

Nej

Översyn

Ny detaljplan? Småhus? Planlagd som park.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Detljplan behöver ses över. Potentiell
odlingsby

Kan bebyggas enligt gällande DP.
Bestämmelser om byggnadshöjd behöver ses
över
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Åsen 9:1

Kommunal/V-kommun

Handel, Bilservice

D88

Nej

Översyn

Bestämmelser och Tomtindelning behöver
ses över
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ÅSEN 3:1

Ny detaljplan behövs

Översyn, eventuellt ny detaljplan

Kan bebyggas enligt gällande detaljplan

ÅSEN 9:1
LANTMÄTAREN
1
5

Ej prioriterad att se över

KORNET 3

HAVREN 1

14
13
MARKNADSPLATSEN
16

MU S E U M

AVL O PP SR E N IN G SV ER K

V:A V IN GÅ KE R S KY R KA

KY R KA N S H U S

ÅS EN S GÅ R D

VIK 1:47 ÅSENS GÅRD

VID Å KE R S KA P EL L E T

H AN S JÖ SK OL A N

ÅB R OG ÅR D E N

SÄVSTAHOLM 2:325
TEKNISKA, ÅBRON

16
VID Å KE R S SK OL A N

17
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18
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2:406
15
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10
9
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10

8
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7

9

8
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SÄVSTAHOLM 2:325
VÄRMEVERKET

JÄ R N VÄ GS S TA TION
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SÄVSTAHOLM 2:39
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FOTB OL L S PL A N E R
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3
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3
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5
6
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

Sbn §

82 (xx)

SBN 2021/16

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
nämndernas beslut om internkontrollplaner och
uppföljning” - Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen
som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och väsentlighetsanalys funnit
skäl att granska nämndernas beslut om internkontrollplaner och uppföljning.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontrollplanen
senare än utsatt tidsram, vilket innebär att nämnden inte har kunnat utgå från den som
det omnämns i direktiven. Vidare noteras att någon uppföljning per delåret inte har
skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser i
protokollen.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att revisorerna
genomförde sin granskning mitt i kommunledningsförvaltningens omstart med arbetet
av intern kontroll under vintern/våren 2020. Kommunstyrelsen beslutade att fastställa
internkontrollplanen för 2020 i juni samma år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
om sina internkontrollplaner i december 2019, vilket innebar att de gemensamma
kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutade om inte fanns med i nämndens
internkontrollplan. De gemensamma kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutat
om gäller även framåt, varför ett omstartsarbete likt detta innebär att det haltar lite
under införandet. Förvaltningen anser därför att det inte är något problem framgent, då
kommunstyrelsens och övriga nämnders internkontrollplaner ska beslutas i samband
med nämndplaner i december.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar samt överlämnar det tillsammans
med övriga nämnders svar till revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-05-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-30

Till Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare

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

SBN 2021/

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
nämndernas beslut om internkontrollplaner och
uppföljning” - Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen
som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och väsentlighetsanalys funnit
skäl att granska nämndernas beslut om internkontrollplaner och uppföljning.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontrollplanen
senare än utsatt tidsram, vilket innebär att nämnden inte har kunnat utgå från den som
det omnämns i direktiven. Vidare noteras att någon uppföljning per delåret inte har
skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser i
protokollen.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att revisorerna
genomförde sin granskning mitt i kommunledningsförvaltningens omstart med arbetet
av intern kontroll under vintern/våren 2020. Kommunstyrelsen beslutade att fastställa
internkontrollplanen för 2020 i juni samma år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
om sina internkontrollplaner i december 2019, vilket innebar att de gemensamma
kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutade om inte fanns med i nämndens
internkontrollplan. De gemensamma kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutat
om gäller även framåt, varför ett omstartsarbete likt detta innebär att det haltar lite
under införandet. Förvaltningen anser därför att det inte är något problem framgent, då
kommunstyrelsens och övriga nämnders internkontrollplaner ska beslutas i samband
med nämndplaner i december.
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Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar samt överlämnar det tillsammans
med övriga nämnders svar till revisorerna.

Ärendets beredning
Ärendet har hanterats av förvaltningschef och avstämning har skett med kommunens
ledningsgrupp. Revisorerna önskar svar från samtliga granskade nämnder senast 2108-30.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för internkontroll på sitt sammanträde i
november 2019 vilka trädde ikraft den 1 januari 2020. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för intern kontroll. Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig
betydelse för såväl den politiska ledningen som förvaltningen. Kommunens revisorer
har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att granska nämndernas beslut om
internkontrollplaner och uppföljning. PwC har genomfört granskningen.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontrollplanen
senare än utsatt tidsram, vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden inte har kunnat
utgå från den som det omnämns i direktiven. Vidare noteras att någon uppföljning per
delåret inte har skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella
avvikelser i protokollen.
Revisorerna önskar svar från varje nämnd senast 21-08-30.
Förvaltningens ståndpunkt
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningens
förbättringsarbete att denna typ av granskning genomförts. Resultatet av densamma
indikerar, att det finns förbättringsområden gällande internkontroll som förvaltningen
behöver arbeta med.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att revisorerna
genomförde sin granskning mitt i kommunledningsförvaltningens omstart med arbetet
av intern kontroll under 2020. Under vintern 2020 genomfördes en gemensam
utbildningsdag med en extern föreläsare för att lägga grunden för förvaltningarnas
kommande arbete. Intern kontroll är en löpande uppgift som ska byggas in i de
vardagliga processerna. Kommunstyrelsen beslutade att fastställa internkontrollplanen
för 2020 i juni samma år, vilket innebar att de gemensamma kontrollpunkterna som
kommunstyrelsen beslutade om inte fanns med i nämndens internkontrollplan som
beslutades i december 2019. De gemensamma kontrollpunkterna som
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kommunstyrelsen beslutat om gäller även framåt, varför ett omstartsarbete likt detta
innebär att det haltar lite under införandet av ny rutin. Förvaltningen anser därför att
det inte är något problem framgent, då kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplaner ska beslutas i samband med
nämndplaner i december.
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar och
överlämnar det tillsammans med övriga nämnders svar till revisorerna.
Ekonomiska konsekvenser
Intern kontroll syftar till att minimera risken för oavsiktliga och avsiktliga fel. Att ha
ordning och reda i processerna bidrar till god ekonomisk hushållning av kommunens
resurser, både personella och ekonomiska.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Svar på revisionsrapport ”Granskning av nämndernas beslut om internkontrollplaner
och uppföljning” - Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

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

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

Bidrar till bättre rutiner för internkontroll
som i sin tur bidrar till säkerställda
ekonomiprocesser.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Bidrar till bättre rutiner för internkontroll som i sin
tur bidrar till säkerställda ekonomiprocesser.
Minimerar risken för fel och oavsiktliga/avsiktliga
fel vid hantering av skattebetalarnas pengar.
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Bidrar till bättre rutiner för internkontroll som i sin
tur bidrar till säkerställda ekonomiprocesser.
Minimerar risken för fel och oavsiktliga/avsiktliga
fel vid hantering av skattebetalarnas pengar.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

Indirekt genom att kommunens rutiner för internkontroll och uppföljning
förväntas minimera risken för oavsiktliga/avsiktliga fel vid hantering av
kommunens ekonomiska resurser.
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Datum

2021-05-30
Vår handläggare

Susanne Jaktlund

Vår beteckning

SBN 2021/

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
nämndernas beslut om internkontrollplaner och
uppföljning” - Samhällsbyggnadsnämnden
Bakgrund
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska
ledningen som förvaltningen. Kommunens revisorer har i sin risk- och
väsentlighetsanalys funnit skäl att granska nämndernas beslut om
internkontrollplaner och uppföljning. PwC har genomfört granskningen.
Granskningen visar att Kommunstyrelsen har fattat beslut om
internkontrollplanen senare än utsatt tidsram, vilket innebär att
Samhällsbyggnadsnämnden inte har kunnat utgå från den som det omnämns i
direktiven. Samhällsbyggnadsnämnden har dock upprättat en interkontrollplan
innehållande riskanalys. Vidare noteras att någon uppföljning per delåret inte har
skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser i
protokollen.
Revisorerna önskar svar från nämnden senast 21-08-30.
Samhällsbyggnadsnämndens svar
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningens
förbättringsarbete att denna typ av granskning genomförts. Resultatet av
densamma indikerar att det finns förbättringsområden som förvaltningen behöver
arbeta med.
När det gäller intern kontroll har ett omtag skett i och med att kommunstyrelsen i
november 2019 beslutade om Riktlinjer för intern kontroll som gäller från och
med 2020. För att ge medarbetare inom förvaltningen en bra utgångspunkt kring
internkontroll genomfördes tillsammans med kommunstyrelsen, en
utbildningsinsats med en extern föreläsare under en heldag i början av år 2020. Då
kommunstyrelsens i samband med detta genomförde ett större utvecklingsarbete
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gällande internkontrollplan för 2020, beslutades den ej enligt tidplan. Detta gjorde
att samhällsbyggnadsnämndens interkontroll antogs före kommunstyrelsen, varvid
den inte kunde baseras på kommunstyrelsens plan. För 2021 antogs
internkontrollplanen för samhällsbyggnadsnämnden efter kommunstyrelsens, men
beslutades istället lite senare än riktlinjerna anger. Inför 2022, planeras hela
processen tidigareläggas så alla nämnder hinner anta sina planer i tid.
De brister som revisorerna påtalar hänger ihop med den tidsförskjutning som
omstartsarbetet med kommunstyrelsens internkontroll medfört. Framöver
kommer detta att ske enligt tidplan och uppföljning samt eventuella åtgärdsplaner
ska redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning. De gemensamma
kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutat om gäller även framåt, varför
ett omstartsarbete likt detta innebär att det haltar lite under införandet.
När det gäller uppföljning och rapportering arbetar förvaltningen för närvarande
med att hitta ett gemensamt sätt via verksamhetssystemet Stratsys. Det ska vara
enkelt att löpande jobba med internkontrollen samt att rapportera den vidare till
samhällsbyggnadsnämnden.
Vi tar med oss revisorernas synpunkter i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

VINGÅKERS KOMMUN 210530
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen -område Samhällsbyggnad
UTKAST

Susanne Jaktlund
t.f. samhällsbyggnadschef
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

Sbn §

83 (xx)

F-Gas 2021.195

Beslut om miljösanktionsavgift för xxxxxxxxxxx på
fastigheten xxxxxx i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att xxxxxxxxxxx skall betala 5000
kronor i miljösanktionsavgift för att inte uppfylla krav för läckagekontroll för
aggregat KA01.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att xxxxxxxxxxxx skall betala 5000
kronor i miljösanktionsavgift för att inte uppfylla krav för läckagekontroll för
aggregat KA02.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att xxxxxxxxxxx skall betala 5000
kronor i miljösanktionsavgift för att inte uppfylla krav för läckagekontroll för
aggregat KA011
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att xxxxxxxxxxxxx skall betala 5000
kronor i miljösanktionsavgift för att inte uppfylla krav för läckagekontroll för
aggregat KA12
5. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att xxxxxxxxxx skall betala 5000 kronor
i miljösanktionsavgift för att inte uppfylla krav för läckagekontroll för
aggregat KA13
6. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att xxxxxxxxxxxxx skall betala 1000
kronor i miljösanktionsavgift för att vara försenad med att lämna in rapport.
7. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att miljösanktionsavgiften ska betalas
senast 30 dagar efter delgivning av detta beslut, avgiften ska betalas även om
beslutet överklagas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

84 (xx)

Sammanfattning av ärendet
Bolaget har inte uppfyllt föreskriven krav på läckagekontroll för sju av sina aggregat
på fastigheten xxxxxxxxxxx enligt EU förordning (517/2014) artikel 4,3 a och b.
Genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor enligt med 9 kap, 17 § förordning om
miljösanktionsavgifter (2012:259)
Förordning (2016:1305).
Bolaget har inte uppfyllt föreskrivna krav på att skicka in läckagekontroller till
myndigheten i tid enligt 15 § förordningen (2016:1128). För en överträdelse av 15 §
förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att vara försenad med
att lämna in en rapport ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.
Förordning (2016:1305).
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-05-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-26
Handläggare

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

F-Gas.2021.195

Beslut om miljösanktionsavgift för xxxxxxxxxx på
fastigheten xxxxxxxxxx i Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. xxxxxxxxxxxxx skall betala 5000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte
uppfylla krav för läckagekontroll för aggregat KA01.
2. xxxxxxxxxx skall betala 5000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte
uppfylla krav för läckagekontroll för aggregat KA02.
3. xxxxxxxxxxxx skall betala 5000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte
uppfylla krav för läckagekontroll för aggregat KA011
4. xxxxxxxxxxxx skall betala 5000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte
uppfylla krav för läckagekontroll för aggregat KA12
5. xxxxxxxxxxxxxx skall betala 5000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte
uppfylla krav för läckagekontroll för aggregat KA13
6. Trohi Daily 9 AB, 556959-1224 skall betala 1000 kronor i
miljösanktionsavgift för att vara försenad med att lämna in rapport.
7. Miljösanktionsavgiften ska betalas senast 30 dagar efter delgivning av detta
beslut, avgiften ska betalas även om beslutet överklagas
Sammanfattning av ärendet

Bolaget har inte uppfyllt föreskriven krav på läckagekontroll för sju av sina aggregat
på fastigheten xxxxxxxxxxx enligt EU förordning (517/2014) artikel 4,3 a och b.
Genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll ska en
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miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor enligt med 9 kap, 17 § förordning om
miljösanktionsavgifter (2012:259)
Förordning (2016:1305).
Bolaget har inte uppfyllt föreskrivna krav på att skicka in läckagekontroller till
myndigheten i tid enligt 15 § förordningen (2016:1128). För en överträdelse av 15 §
förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att vara försenad med
att lämna in en rapport ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.
Förordning (2016:1305).
Ärendets beredning
Fel! Bokmärket är inte definierat.Ärendet har beretts på

samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Aggregat med mer än 5 ton Co2e ska årligen läckagetestas enligt EU förordning
(517/2014) artikel 4.3 a. Om Co2e överstiger 14 ton ska protokoll från läckagetesterna
rapporteras till kommunen innan 31 mars året efter tiden för läckagetestet enligt 15 §
förordningen (2016:1128)
Samhällsbyggnadsnämnden mottog efter uppmaning den 20 april läckagekontroller för
2 luftkylningsaggregat med 12, 53 respektive 13:57 ton Co2e. Kontrollrapporten
saknade dokumentation rörande fem andra aggregat med innehåll 6,39 & 8,52 & 31,46
& 31,46 & 31,46 ton Co2e. Bygg och miljökontoret skickade samma dag ut en
begäran om att komplettera uppgifterna med läckagekontroller för resterande aggregat.
Den 27 april inkom kompletterande rapporter.
Läckagekontroller som enligt föreskrivna regler skulle genomförts 2020 och
rapporterats till myndigheten innan 31 mars 2021, utfördes 26 april 2021 och
rapporterades 27 april 2021. Överträdelsen för att ej utfört läckagekontroller i tid är för
aggregat KA01, KA02, KA11, KA12 och KA 13.
Genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor enligt med 9 kap, 17 § förordning om
miljösanktionsavgifter (2012:259).
Miljösanktionsavgift skall betalas per aggregat. Det är ostridigt att de fem
aggregatman som omfattas av föreskrivet krav på kontroll var tolfte månad inte följts
för vart och ett av aggregaten. I mål från mark och miljööverdomstolens (MMOD1135-17) prövas frågan om att miljösanktionsavgift skall betalas för varje aggregat
och applikation som inte kontrollerats i tid. Mark och miljööverdomstolen dom vart att
bolaget i målet skulle betala en miljösanktionsavgift för varje aggregat vilket är
förslaget i detta beslut.
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I 30 kap 3 § står att tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift samt att
innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig. Miljökontoret skickade den 30 april 2021 ut en kommunicering.
Inget yttrande har inkommit.
Tillsynsnämnden bedömer att det i ärendet inte finns några omständigheter som enligt
30 kap. 2 § 2 stycket MB medför att miljösanktionsavgift inte kan påföras
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att bolaget skall betala en miljösanktionsavgift om 5 000
kronor per aggregat som inte kontrollerats i tid samt en miljösanktionsavgift om 1 000
kronor för att inte ha lämnat in rapporten i tid. Bygg och miljökontoret bedömer att det
inte finns några omständigheter som medför att miljösanktionsavgift inte kan påföras.
Information

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista
betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas
även om beslutet överklagas. Se bifogat informationsmaterial från Naturvårdsverket.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en
miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.
Detta beslut går att överklaga.
Bilagor
Hur du överklagar ett beslut om miljösanktionsavgift
Information om betalning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. Miljöbalke n
MMOD-1135-17

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxx
Pontus Lindström

Bygg och miljöchef
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

Sbn §

85 (xx)

SBN 2019/359

Tillsynsvägledning miljöbalken av länsstyrelsen,
Vingåkers kommun 11 februari 2021.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med förslag på hur planerad tillsyn av strandskyddet kan genomföras
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett förslag på hur en planerad och strukturerad tillsyn av förorenade områden
kan genomföras.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i kommande
version av behovsutredning och tillsynsplan renodla och tydligare beskriva hur
olika delar av tillsynen enligt i miljöbalk prioriteras.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken ett ansvar för
att följa upp, utvärdera och samordna kommunernas operativa tillsyn. Uppföljningen
syftar även till att stödja den operativa tillsynsmyndigheten genom att identifiera
förbättringsmöjligheter och lyfta fram goda exempel.
Av länsstyrelsernas regleringsbrev framgår att länsstyrelserna ska redovisa vilka
tillsynsvägledande insatser som har genomförts, särskilt avseende uppföljning och
utvärdering av kommunernas operativa tillsyn.
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök inom
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari 2021.
Förslagna punkter är framtagna utifrån det slutgiltiga tillsynsmeddelandet från
länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-031
Tillsynsväglednings miljöbalken, Vingåker kommun 11 februari 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-31
Handläggare

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

Tillsynsvägledning miljöbalken av länsstyrelsen,
Vingåkers kommun 11 februari 2021.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma

med förslag på hur planerad tillsyn av strandskyddet kan genomföras

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett förslag på hur en planerad och strukturerad tillsyn av förorenade områden
kan genomföras.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i kommande
version av behovsutredning och tillsynsplan renodla och tydligare beskriva hur
olika delar av tillsynen enligt i miljöbalk prioriteras.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken ett ansvar för
att följa upp, utvärdera och samordna kommunernas operativa tillsyn. Uppföljningen
syftar även till att stödja den operativa tillsynsmyndigheten genom att identifiera
förbättringsmöjligheter och lyfta fram goda exempel.
Av länsstyrelsernas regleringsbrev framgår att länsstyrelserna ska redovisa vilka
tillsynsvägledande insatser som har genomförts, särskilt avseende uppföljning och
utvärdering av kommunernas operativa tillsyn.
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök inom
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari 2021.
Förslagna punkter är framtagna utifrån det slutgiltiga tillsynsmeddelandet från
länsstyrelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av bygg och miljökontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bilagor
Tillsynsväglednings miljöbalken, Vingåker kommun 11 februari 2021
Beslutet skickas till
Bygg och miljökontoret
Pontus Lindström
Bygg och miljöchef
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Tillsynsvägledning miljöbalken, Vingåkers kommun, 11
februari 2021
Plats: Skype kl. 13-16.
Närvarande Vingåkers kommun:
Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande
Robert Davidsson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Susanne Jaktlund, tf. chef kultur- och samhällsbyggnad
Pontus Lindström, Miljöchef
Närvarande länsstyrelsen:
Anne-Li Fiskesjö, chef för Natur- och miljöavdelningen
Maria Carling, chef för miljöskyddsenheten
Alexsandra Hellsten, miljöskyddshandläggare
Länsstyrelsens sammantagna bedömning efter tillsynsbesöket:
•

Det föreligger risk för jäv, dels med anledning av hur förvaltningen är organiserad,
dels för att förtroendevald i nämnden med ansvar för operativ tillsyn även ansvarar
för verksamheter som nämnden bedriver tillsyn på

•

En planerad och strukturerad tillsyn av strandskyddet bör påbörjas/prioriteras

•

En planerad och strukturerad tillsyn av förorenade områden bör påbörjas/prioriteras

•

En renodling av behovsutredning och tillsynsplan behöver göras, och nämndens
bortprioriteringar i miljöbalkstillsynen bör tydliggöras

1. Presentation av samtliga deltagare. Anne-Li förklarar syftet med länsstyrelsens
(Lst) tillsynsbesök som ska genomföras vid alla länets kommuner. Avsikten är att
granska att länets kommuner klarar sina förpliktelser enligt miljöbalken med
tillhörande föreskrifter och förordningar. Vingåkers och samtliga kommuner i
Södermanland kommer att besökas innan andra kvartalet 2021.
2. Genomgång av protokoll från kommunbesök 2017.
Pkt1. Skriv ned bortprioriteringar i tillsynsplanen. Länsstyrelsen anser att denna
punkt kvarstår vid genomgång av den senaste tillsynsplanen. Det bör tydliggöras
hur nämnden tar ansvar för bortprioriterar utifrån begränsade resurser.
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Pkt 2. Även denna punkt kvarstår. En behovsbedömning och tillsynsplanering för
de fem riskklass 2-objekt för förorenade områden som kommunen har tillsyn över,
saknas ännu.
3. Kommunens organisation. Kommunen har en samhällsbyggnadsnämnd och en kulturoch fritidsnämnd (båda lyder under kommunfullmäktige). Sedan 1 april 2020 har en
sammanslagning av kultur- och fritidsförvaltningen och samhälls-byggnadsförvaltningen
skett. Det finns både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet inom samma förvaltning.
Detta gäller även för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde, vilket medför att det
därmed föreligger risk för jäv (Efter länsstyrelsens besök har åter en delning skett, tillbaka
till Kultur- och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen, dock föreligger
samma problematik med jäv).
Nämnden är medveten om att denna konstruktion kan vara problematisk och man
har studerat olika möjligheter för att lösa detta på ett bra sätt, till exempel genom ett
miljökontorssamarbete med andra kommuner, eller att kommunens egen verksamheter tillsynas av andra kommuner. Inga förslag på åtgärder för att motverka
problematiken föreligger i dagsläget.
Delegationsordningen reviderades senast 2020. Beslut om förelägganden med viten
upp till 25 000 kr fattas av miljöchef.
4. Behovsutredning och tillsynsplan. Tillsynsplanen antas i december året innan den
ska gälla, nuvarande avser år 2021–2023. Behovsutredningen avser åren 2022–
2024, och antogs i februari 2021, ett år innan den börjar att gälla.
Av behovsutredning framgår att det fattas 1,5 tjänster. Anne-Li tycker att det vore
tydligare om det framgick vilka konsekvenser det ger för miljöbalkstillsynen. Vilka
tillsynsområden som bortprioriteras, även redovisat i antal tillsynstimmar för att
uppnå en transparens.
Inventeringen av enskilda avlopp. Viktigt att det genomförs för att uppnå mål i
åtgärdsprogrammet för EU:s vattendirektiv. Kommunen planerar nu inventering för
400 h/år, vilket beräknas som 200 inventerade fastigheter. Länsstyrelsen anser att
en tidplan för detta arbete bör upprättas för att få en uppfattning om när målen i
vattendirektivet kan uppnås. Viktigt med progression i arbetet. Övergödning är ett
av Södermanlands största miljöproblem. Länsstyrelsen tog upp till diskussion om
det som skett i Ättersta-området, där inventeringen av avlopp inte var synkad med
vare sig VA-eller översiktsplanen (ÖP), vilket ledde till stor irritation bland boende
i området. En ny VA-plan är på gång och ett första utkast ska vara färdigt i april
och kan förhoppningsvis antas av kommunfullmäktige under året.
5. Kompetensutveckling. Det har under senaste åren varit en personalomsättning på
100 % på miljökontoret, vilket är anmärkningsvärt högt. Nämnden har nu påbörjat
ett samarbete med HR-avdelningen för att ta fram en strategi för hur personalen i
högre utsträckning ska attraheras av att arbeta kvar i kommunen (löner, karriärmöjligheter med mera). Miljökontoret har fler än 5 dagar kompetensutveckling/år
och anställd. Kommunen förstår att kompetensutvecklingsmöjligheterna är viktiga,
då de sett konsekvenserna av en alltför hög personalomsättning. Det finns ingen
kompetensförsörjningsplan för miljökontoret.
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6. Kostnadstäckning. Den är nuläget (efter hög personalomsättning) egentligen för
hög (ca 65%), eftersom kommunen tagit betalt för tillsyn som inte genomförts.
Miljökontoret kan i dagsläget inte sortera ut kostnaderna för tillsynen för respektive
tillsynsområde inom miljöbalken, endast för livsmedelstillsynen.
7. Uppföljning och utvärdering. Sker formellt en gång per år. Beräkning av resurser i
behovsutredningen utgår ifrån den totala operativa tillsynstiden, då genom totalt
antal årligt behov av tillsynstimmar dividerat på 400 som är den debiteringsgrad
kontoret bedöms nås per handläggare. Nyckeltal för uppföljning tas fram årligen
enligt en modell från miljösamverkan Stockholm (finns ej för 2018).
8. Register och ärendehantering. Castor används som ärendehanteringsprogram.
Mallar för de vanligaste handläggningsrutinerna finns tillgängliga för
inspektörerna. Miljökontoret kan endast redovisa inkommande ärenden, då rutinen
är att kommunens registrator avslutar ärenden. Därmed kan ärendebalansen inte
redovisas. Inga miljöbrottsanmälningar skedde under 2020, enligt miljöchef beror
det på bristande kompetens bland ny personal. Pontus kan sortera ut antal beslutade
förelägganden för miljötillsynen år 2020 i systemet, men har inte hunnit innan
mötet (Kompletteringar inkom till länsstyrelsen den 26 april).
9. Överlåten tillsyn. Vingåker har inte begärt överlåtelse av tillsyn av statliga
tillsynsobjekt. Maria undrar dock om fjärrvärmeverket, som i dag är en Canläggning, men som har/har haft ett B-tillstånd sedan gammalt. Gäller fortfarande
tillståndet? Det kan vara så att VU har begärt om återkallande av B-tillståndet hos
prövningsmyndigheten? Det behöver kontrolleras om så har skett, eller ej.
10. EBH och förorenade områden. Maria förklarar att det finns 150 misstänkt
förorenade objekt i kommunen, av dessa är fem riskklass 2-objekt (mycket hög
risk). För fyra av dessa är kommunen tillsynsmyndighet. Det finns medel att söka
på Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, för utredningar. Det finns även medel att
söka för nybyggnation av bostäder på misstänkt förorenade områden. Länsstyrelsen
vill gärna var behjälplig i arbetet. Detta är ett mycket viktigt arbete då miljömålet
”Giftfri miljö”, är det målet som Sverige har svårast att uppnå. Kommunen skulle
behöva arbeta mer med egeninitierad tillsyn av förorenade områden och ta fram en
tillsyns- och handlingsplan plan för detta arbetsområde. Vingåkers kommun deltog
i det länsstyrelseinitierade samverkansprojektet gällande markföroreningar vid
skjutbanor under 2020. Länsstyrelsen överväger att kalla till ett separat möte kring
tillsyn av förorenade områden.
11. Strandskydd. Kommunen bedriver ingen egeninitierad tillsyn av att strandskyddslagstiftningen efterföljs i kommunen. Strandskyddsdispenserna hanteras integrerat
med bygglovsprocessen av bygglovshandläggarna. Bygglovshandläggarna har
delegation på att besluta om dispenser, samt att bedriva tillsyn över strandskyddslagstiftningen enligt delegationsordningen. Länsstyrelsen anser det är viktigt att
dispensbesluten följs upp, samt att tillsyn sker så att strandskyddsdispenser har
sökts för åtgärder som kräver det. Detta är viktigt för att likhet inför lagen ska
åstadkommas.
Alla beslut om avslag för strandskyddsdispens tas av nämnd. Länsstyrelsen anser
att de strandsskyddsdispenser som meddelats i Vingåker, i stort ser ut att följa
lagstiftningens krav. Kommunen tycker att granskningen och fastställandet av dessa
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beslut vid länsstyrelsen dröjer väl länge. Orsaken beror på att belastningen på
länsstyrelsehandläggarna har ökat markant (30% ökning sedan 2019). En
diskussion fördes om ärenden från de kommuner som oftast fattar lagenliga beslut
kan granskas snabbare, dvs att prioriteringen på länsstyrelsen inte behöver vara
kronologisk.
12. Övrigt. Tillsynen av trängsel vid serveringsställen har genomförts under 2020 och
kommer att fortsätta under detta år. Den har skett både dagtid och kvällstid. Hittills
har kommunen endast bedrivit tillsyn på serveringarna genom information och
dialog, där frivillig rättelse har fungerat.
Anne-Li informerar om ändring i lagstiftningen (26 kap 8 § MB) som möjliggör för
länsstyrelsen att förelägga en kommun som inte fullgjort skyldigheterna inom
miljöbalkstillsynen att rätta till sitt arbetssätt eller styrinstruktioner.
Dricksvattenförsörjning. Anne-Li berättar att länsstyrelsen arbetar med att ta fram
en dricksvattenförsörjningsplan, som ett underlag för kommunernas strategiska
VA-arbete. Vingåker har endast grundvattentäkten Lyttersta, men ingen
reservvattentäkt. Kommunen har synat flera alternativ, bland annat samarbete med
Finspångs kommun (gemensamma överföringsledningar för avlopp och
dricksvatten), att utöka skyddsområdet för befintlig dricksvattentäkt, överföringar
från Katrineholm.
Anne-Li berättar om den slutliga rapporteringen om kommunbesöken som ska
göras till Landshövdingen och om återkopplingen till kommunerna i ett
sammanställande dokument.
Länsstyrelsens bedömning utifrån enkäten ”Frågor och bedömningsgrunder”
(numrering enligt enkät):
1. Separat nämnd med ansvar för miljöbalken. Förtroendevald i nämnden med ansvar för
operativ tillsyn är knuten till verksamheter över vilket nämnden har tillsyn över.
Kraven uppfylls inte.
2. Tjänsteperson med ansvar för tillsyn är knuten till verksamhet över vilket förvaltningen
har tillsyn. Kraven uppfylls inte.
3. Register, behovsutredning och tillsynsplan. Länsstyrelsen kan inte göra en bedömning
om kraven uppfylls, då kommunen inte har besvarat frågan fullt ut.
4. Inte aktuell
5. Inte aktuell
6. Har genomfört upp till 5 dagar med kompetensutveckling per inspektör/handläggare,
men saknar kompetensutvecklingsplan. Personalomsättningen har varit så pass stor att
det innebär en risk för kompetensbrist. Länsstyrelsen bedömer att kommunen inte
uppfyller behovet.
7. Avgifter och kostnadstäckning. Länsstyrelsen kan inte bedöma uppfyllnadsgraden då
kommunen inte har besvarat i vilken grad har resurserna för miljöbalkstillsynen som
kunnat avsättas jämfört med de samlade behoven i behovsutredningen.
Kostnadstäckningen är på 65% vilket är högt, men tillsyn har inte utförts i motsvarande
grad (p.g.a. personalomsättning).
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8. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte uppfyller kraven på tillsynsplanering då
mindre än 60–69% av planerad miljöbalkstillsyn har genomförts.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde i Vingåkers kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har beslutat om en förändring i förvaltningsorganisationen. Eftersom
förvaltningens organisation har förändrats bör detta framgå i delegationsordningen
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-31
Delegationsordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-31
Handläggare

Pontus Lindström
Pontus.lindstrom@vingaker.se

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde i Vingåkers kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har beslutat om en förändring i förvaltningsorganisationen. Eftersom
förvaltningens organisation har förändrats bör detta framgå i delegationsordningen

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Förvaltningen har beslutat om en förändring i förvaltningsorganisationen. Eftersom
förvaltningens organisation har förändrats bör detta framgå i delegationsordningen.
Miljökontoret och byggkontorets blir tillsammans en Bygg och miljöenhet med en
Bygg och miljöchef.
Förvaltningen föreslår även att delegationsordningen revideras på så vis att
miljöinspektör får delegation tillsammans med byggnadsinspektör inom kap 7
miljöbalken.
Förvaltningen föreslår även att delegationsordningen revideras enligt
samhällsbyggnadsnämndens tidigare uppdrag till förvaltningen på så vis att beslut om
bostadsanpassningsbidrag får ske på delegation upp till 1.5 prisbasbelopp.
Den nya organisationen börjar gälla 1 maj. Detta innebär att
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning måste uppdateras för att innehålla rätt
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titlar och funktioner. Tidigare titel Miljöchef och Plan och byggchef upphör och
ersätts med Bygg och miljöchef.
En nämnd för enligt kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott, ledamot, ersättare
eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge inte ärendena rör
något av följande:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttrande med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagas
3. Ärenden som rör myndighetsutövningen mot enskilda, om de är av större
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. Ärenden som väcks genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras
I delegationsordningen finns förändringarna markerat i gult.
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsnämndens delegation är behov av revidering eftersom
förvaltningens organisation har ändrats och detta bör framgå i delegationsordningen.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Reviderad delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Susanne Jaktlund
TF – samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

68

vingaker.se

6 (9)

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Inledning
Vad är delegering
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (2017:725) får en nämnd, med vissa undantag,
uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller enligt 7 kap 5-8 §§ åt en anställd i
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Beslut som har fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 40 §
kommunallagen anmälas till nämnden.
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen uppdra åt ordförande eller annan
ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som bedöms så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap. 38 § Kommunallagen. I följande
ärendeslag får inte beslutanderätten delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta om överklagan av
beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. Yttrande till besvärsinstans
gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av respektive delegat.
Delgeringsordningens beslutsstruktur
Delegationsordningen anger beslutande tjänsteperson. Därutöver har överordnade chefer
inom respektive verksamhetsområde rätt att fatta beslut. Vid behov kan delegat närhelst den
anser det nödvändigt lyfta beslut uppåt i delegationsstrukturen. När en delegat är frånvarande
övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen ersättare finns
utsedd för tjänstepersonen
övergår delegationen till överordnad chef.
Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och
tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän.
En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegation. Detta kan bero på
exempelvis missbruk av delegeringsbefogenheten. Tjänstepersonen återkallelse av
delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende.
För några typer av ärenden i delegeringsordningen anges ”Samråd ska ske med...”. Det
betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteperson före beslut fattas. Samråd sker
muntligt om inte annat anges. Delegaten är alltid ansvarig för beslutet.

3

76

Vidaredelegering
I de ärenden då nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef
även rätt att vidaredelegera beslutanderätten om inget annat anges. Förvaltningschefs
vidaredelegering får endast ske i två led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas
till kommunstyrelsen så snart det är möjligt.
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska ske vid nästkommande sammanträde. Anmälan
sker genom förteckning.
Vid anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen ska följande framgå:
• diarienummer eller ett unikt löpnummer - ärendet ska gå att identifiera
• hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen som ligger till grund för beslutet
• datum för beslut
• namn på beslutsfattare/delegat
Överklagandetid
Överklagandetiden för ett delegationsbeslut börjar gälla från och med berörd sakägare har
tagit del av beslutet och tre veckor framåt i enlighet med förvaltningslagen
(förvaltningsbesvär). Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen
(laglighetsprövning) räknas tiden för överklagande från den tidpunkt då protokollet från det
sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes anslagits på kommunens anslagstavla.
Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan ledamot
som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde. Denna speciella delegation framgår av delegationsordningen.
Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 30-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut.
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska
istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.
Revidering
Delegationsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar
delegationsordningen, t.ex. ändring i lagstiftning eller organisation. Nämnden är ansvarig för
att revidering sker och beslutar om ändring i delegationsordning.
Kommunchefen/förvaltningschefen beslutar om ändrad vidaredelegering. En övergripande
översyn av delegationsordning och verkställighetsuppgifter ska göras årligen.
Hänskjutning av beslut
En delegat ska hänskjuta beslut uppåt till det delegerande organet om beslutet, trots att det i
formell mening kan sägas rymma inom delegationen, innehåller sådana omständigheter att
det av principiella eller politiska skäl bör fattas av det delegerande organet.
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Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar tjänstepersoner på Vingåkers
kommun så kallande verkställighetsbeslut. Verkställighet betyder att åtgärden är en normal
del av en tjänstepersons uppdrag i kraft av dennes tjänsteställning och innebär
tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. För
att beslut ska kunna anses som verkställighet krävs att det finns politiskt fastställda mål för
verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Kännetecknande för
verkställighetsbeslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. En stor del
av de beslut som fattas på Vingåkers kommun
är av typen verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
Definitioner
- Nämnd likställs med Kommunstyrelsen.
- Kommunchef likställs med förvaltningschef
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1 Allmänna ärenden
Ärende/Ärendegrupp
Lagrum
1.1
Avskrivnings- och avvisningsbeslut

Delegat

Ersättare

Besluta om att lämna ärende/anmälan
utan åtgärd.

Miljöinspektör/
Miljöchef/PlanByggnadsinspektör/ och byggchef
Samhällsplanerare

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

Miljöinspektör/
Miljöchef/PlanByggnadsinspektör/ och byggchef
Samhällsplanerare

Avskrivning av beslut som fattats av
Bygg och miljöchef Nämndens
nämnd.
ordförande
1.2
Handläggning av överklagade ärenden
Besluta att avge yttrande till högre
instans med anledning av
överklagande av beslut som fattats
med stöd av delegation
Besluta att ett ärende ska avvisas då
tidsfristen för överklagande har gått
ut

Bygg och miljöchef Förvaltningschef

24 § FL

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

Miljöinspektör/
Miljöchef/PlanByggnadsinspektör/ och byggchef
Samhällsplanerare
Bygg och miljöchef Förvaltningschef

Omprövning av rättelse av skrivfel

Rättelse av skrivfel i
delegationsbeslut.

26 § FL

Delegat i aktuellt
ärende

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

26 § FL

Nämndsekreterare

Omprövning av delegationsbeslut.

27 § FL

Delegat i aktuellt
ärende

6

79

Ärende/Ärendegrupp
1.4
Överklaga beslut

Lagrum

Delegat

Överklaga beslut och domar
som innefattar ändring av
delegatens beslut.

22 § FL

Delegat i aktuellt
ärende

1.5

Ersättare

Brådskande ärenden/utse ombud

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

6 kap 36 §
KL

Nämndens ordförande

Vice ordförande

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

6 kap. 6 §
KL

Nämndens ordförande

Vice ordförande

1.6

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

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

6 kap 3 §, Bygg och miljöchef
10 kap 14 §
OSL, 2 kap
12-14 §§
TF

Förvaltningschef

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

30 kap 27 § Bygg och miljöchef
och 31 kap
12-13 §§
OSL

Förvaltningschef

1.7

Lag om viten (1985:206)

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

3§

Bygg och miljöchef

7

Förvaltningschef
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Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

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

4§

Bygg och miljöchef

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

21 kap.1 §
Bygg och miljöchef
tredje stycket
8 MB
respektive 6 §
viteslagen
Ändring eller upphävande på sökandens begäran

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

16 kap 2 §
MB

Ersättare
Förvaltningschef

Miljöinspektör/
Byggnadsinspektör/
Samhällsplanerare

Delegat i aktuellt
ärende

Yttranden

Avge yttrande till
socialnämnden i ärenden
om serveringstillstånd
enligt alkohollagen

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

Avge yttrande till
Polismyndigheten avseende
lokala ordningsföreskrifter

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

Ordförande

Vice ordförande

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

1.10

Kurser och
konferenser

Förtroendevaldas
deltagande i kurser,
konferenser och liknande
1.11

Upphandling

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

Bygg och miljöchef
Lagrum

Förvaltningschef

Delegat

Godkännande av
upphandlingsunderlag

Ersättare

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

Miljöbalken

2

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

Delegat

Ersättare

Besluta i tillsynsärende gällande
tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

2.1

2 kap. 2-9
§§, 26 kap.
MB

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB

Avge yttrande till verksamhetsutövare
inför eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning

6 kap. 4 §
MB

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

6 kap. 5 §
MB

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

6 kap. 8 §
MB, 12 §
FMKB

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef

2.2

Skydd av områden, 7 kap. MB

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

7 kap. 22 §
Miljöinspektör
första
respektive
andra
styckena MB

Bygg och
miljöchef

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

7 kap. 22 §
Miljöinspektör
tredje stycket
första

Bygg och
miljöchef

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

meningen
MB
Lagrum

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

7 kap. 22 § tredje
Miljöinspektör
stycket andra
meningen
MB

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

2 kap. 9 §
MTF

Miljöinspektör

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

7 kap. 18 §
Miljöbalken
(1998:808)

Byggnadsinspektör Bygg och
Miljöinspektör
miljöchef

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

7 kap 18 §
Miljöbalken

Miljöinspektör

Tillsyn strandskyddsärenden

26 kap 3 §
Miljöbalken

Byggnadsinspektör Bygg och
Miljöinspektör
miljöchef

2.3

2.4

Delegat

Ersättare
Bygg och
miljöchef

Bygg och
miljöchef

Strandskydd

Bygg och
miljöchef

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB

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

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

Miljöinspektör

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

21 § 3,22
och 26 §
FMH

Miljöchef

Miljöinspektör

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

13 § första
stycket 1
FMH

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

13 § första
stycket 2
FMH

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Ersättare

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

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Delegat
Miljöinspektör

Ersättare
Bygg och
miljöchef

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

14 § FMH

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

17 § första
Miljöinspektör
stycket första
meningen
FMH

Bygg och
miljöchef

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

38 § FMH

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

11

84

Ärende/Ärendegrupp

Lagrum

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

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

Bygg och
miljöchef

Lokala
föreskrifter
för att
skydda
människors
hälsa och
miljön
Lokala
föreskrifter

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Bygg och
miljöchef

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

Delegat

Ersättare

Verksamheter som orsakar
miljöskador, 10 kap. MB

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

Ersättare
Bygg och
miljöchef

11 kap. 9a-b
och 13 §§
MB, 21 §
FVV

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

12 kap. 6 §
MB

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

14 kap, 9 §
Bygg och
tredje stycket miljöchef
MB

Förvaltningschef

Jordbruk och annan
verksamhet, 12 kap. MB

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

Delegat
Miljöinspektör

Vattenverksamhet, 11 kap.
MB

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

Lagrum
28 § FMH

Kemiska produkter och
biotekniska organismer, 14
kap. MB

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

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

13 och 16 §§ Miljöinspektör
SNFS 1997:2

Bygg och
miljöchef

13

11 § SNFS
1997:2
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att sprida bekämpningsmedel på
områden där allmänheten får färdas fritt.
Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor.

NFS 2003:24 Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

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

Bygg och
miljöchef

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

18 § förordningen
(2007:19)
om PCB m.

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

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

Bygg och
miljöchef

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

Bygg och
miljöchef

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

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

45 § AF

14

Ersättare
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Besluta om undantag vad avser latrin

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Bygg och
miljöchef

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

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Bygg och
miljöchef

Besluta om undantag av avser slam.

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Bygg och
miljöchef

Beslut om utökat slamsugningsintervall

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Bygg och
miljöchef

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

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter
Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Bygg och
miljöchef

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

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Bygg och
miljöchef

Besluta om undantag vad avser egen
behandling av hushållsavfall.

Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter
Lokala
Miljöinspektör
renhållningsföreskrifter

Bygg och
miljöchef

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

26 kap. 9 §
MB

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

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

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

26 kap. 14 §
MB

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

Bygg och
miljöchef

Bygg och
miljöchef

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

26 kap. 19 § Miljöinspektör
tredje stycket
MB

Bygg och
miljöchef

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

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Lagrum
Delegat
26 kap. 22 § Miljöinspektör
första stycket
MB

Ersättare
Bygg och
miljöchef
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Besluta om att förena beslut om
undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller egendom till dess
undersökningen är slutförd.

26 kap. 22 § Miljöinspektör
tredje stycket
MB

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

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

27 kap. 1 §
Miljöinspektör
MB,
Kommunens
taxa

Bygg och
miljöchef

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

Kommunens Bygg och
taxa
miljöchef

Förvaltningschef

2.11

Tillstånds giltighet,
omprövning m m, 24 kap.
MB

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

24 kap. 8 §
MB

Avgifter, 27 kap. MB

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

28 kap. 1 och Miljöinspektör
7 § MB

Bygg och
miljöchef

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

Bygg och
miljöchef

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

Miljösanktionsavgifter, 30
kap. MB

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

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

Delegat

Ersättare

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

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

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

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

3
3.1

Lagrum

Livsmedelsområdet m m
Livsmedelslagen

24 § första
och andra
styckena
LL, 34 §
LF

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

Bygg och miljöchef

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

27 § LL

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

Besluta om sanktionsavgift enligt
livsmedelslagen upp till 25 000 kr

30 a § LL

Miljöchef

Förvaltningschef

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

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

23 § LL
3 § Lagen
om viten

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

23 § LL
4 § Lagen
om viten

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

8 § LF

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

Besluta om återkallande eller tillfälligt
upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning.

24 § LF

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

3.2

Livsmedelsförordningen

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

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

Bygg och miljöchef

Besluta om avgift för godkännande och
registrering.

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

Bygg och miljöchef

Besluta om att sätta ned eller efterskänka 10 §
Bygg och
avgiften.
FAOKL
miljöchef
Kommunens
taxa

19
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Beslut om avgift för uppföljande
kontroll och utredning av klagomål som
föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket

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

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

18 §
Miljöinspektör
FAOKL
Kommunens
taxa

Bygg och miljöchef

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

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

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

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

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

24 § LFAB
3 § Lagen
om viten

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

24 § LFAB
4 § Lagen
om viten

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

25 § LFAB

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

27 § LFAB

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

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

33 § LFAB

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef
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3.5

Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll

Besluta i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning.

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

Bygg och miljöchef

Besluta i ärende om godkännande av
livsmedelsanläggning.

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

Bygg och miljöchef

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

Art. 31.2 d,
EG
882/2004
23 § LF

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

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

Art. 18 EG
882/2004

Miljöinspektör

Bygg och miljöchef

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

Lagrum
Art 19.1 i
EG
882/2004

Delegat
Miljöinspektör

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

Art. 19.2 i
EG
882/2004

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Art. 54.2 a) Miljöinspektör
EG
882/2004

Bygg och
miljöchef

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

Art. 54.2 b) Miljöinspektör
EG
882/2004

Bygg och
miljöchef

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

Art 54.2 c)
EG
881/2004

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Art. 54.2 d) Miljöinspektör
EG
882/2004

Bygg och
miljöchef

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

Art. 54.2 e) Miljöinspektör
EG
882/2004

Bygg och
miljöchef

Besluta om att tillfälligt återkalla en
livsmedelsanläggnings godkännande.

Art. 54.2 f)
EG
882/2004

Bygg och
miljöchef

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

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Art. 54.2 g) Miljöinspektör
EG
882/2004

Bygg och
miljöchef

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

Art. 54.2 h) Miljöinspektör
EG
882/2004

Bygg och
miljöchef

3.6

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Delegat

Ersättare

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

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

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

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

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

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

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

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Ärende/Ärendegrupp
3.7
Vissa övriga ärenden

12 §
SLVFS
2001:30,
omtryck
LIVFS
2017:2
Lagrum
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Avge yttrande till länsstyrelse i ärende
om tillstånd för att inrätta hem för vård
och boende som drivs av en enskild
eller sammanslutning.

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

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

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

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

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

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

34 § SSL

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

34 § SSL
4 § Lagen
om viten

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

Bygg och
miljöchef

Ärende/Ärendegrupp

Ersättare

4
4.1

Lagrum

Delegat

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

Avgift för prövning om försäljningstillfälle
enligt 5 kap 1 §

8 kap 1§

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Besluta om avgift för tillsyn.

8 kap 2 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Besluta om föreläggande och förbud.

7 kap 9,12,
12, 15 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

7 kap 15 § 3
§ Lagen om
viten

Bygg och
miljöchef

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

Förvaltningschef

Återkalla ett försäljningstillstånd

7 kap 10 §

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

Meddela varning

7 kap 11 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

7 kap 17 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

7 kap 18 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Begäran om polishandräckning.

7 kap 19 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

4.2

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

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

21 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

21 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Besluta om avgift för kontroll.

23 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Besluta om förbud för detaljhandel av öl.

3 kap 10 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Besluta om avgift för tillsyn

8 kap 10 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Rätt att begära biträde av polismyndigheten

9 kap 9 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

4.3

Alkohollagen (2010:1622)
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Begära att få upplysningar, handlingar och
liknande som krävs för tillsynen

9 kap 15 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

9 kap 19 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

9 kap 19 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

4.4

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

Bygg och
miljöchef

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

8 kap, 6, 10 § Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

8 kap 7 §

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

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

8 kap 8, 9 §

Bygg och
miljöchef

Förvaltningschef

Rättelse på en felandes bekostnad

8 kap 10 §

Miljöchef

Förvaltningschef

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

8 kap 4 §

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

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

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

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Miljöinspektör

Bygg och
miljöchef

Besluta om åtgärder till skydd för
människors hälsa.

4.5

4.6

4§

Strålskyddslagen (2018:396)

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Besluta om att debitera avgift.

8 kap 14 §
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5

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

Anmärkning:
1) Om bygglovet fordrar grannes eller annan sakägares hörande gäller delegationen
inte om respektive granne eller sakägare erinrat mot åtgärden
Ärende/Ärendegrupp
Lagrum
Delegat
5.1
Plan- och Bygglagen (2010:900)

Ersättare

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

PBL 5 kap. Bygg och miljöchef
4§

Förvaltningschef

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

PBL 6 kap. Bygg och miljöchef
6§

Förvaltningschef

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

Bygg och miljöchef
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f) Ny- eller tillbyggnad av
kiosk,
transformatorstation,
avlopps-pumpstation eller
därmed jämförliga
byggnader
g) Ta i anspråk eller inreda PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
byggnad helt eller delvis
2 § första
Bygglovshandläggare
för väsentligen annat
stycket 3a)
ändamål inom område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser

Bygg och miljöchef

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

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

Bygg och miljöchef

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

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

Bygg och miljöchef

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

Bygg och miljöchef

k) Ändring av gällande
bygglov inom ramen för
tidigare medgiven
bruttoarea eller medgiven
avvikelse från detaljplan
eller
områdesbestämmelser

Bygg och miljöchef

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
2 § första
Bygglovshandläggare
stycket 1
och 2
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l) Beslut om
förhandsbesked inom
område som omfattas av
detaljplan eller
områdesbestämmelser.

PBL 9 kap. Ordförande
§§ 17 och
18

Vice ordförande

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

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
§§ 17 och Bygglovshandläggare
18

Bygg och miljöchef

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

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

Ersättare
Bygg och miljöchef

m) Uppsättande eller
väsentlig ändring av
skyltar eller
ljusanordningar

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

Bygg och miljöchef

Beslut om rivningslov
PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
inom ramen för de
10 §
Bygglovshandläggare
föreskrifter som anges i 9
kap. 34 § PBL, dock ej
rivning av byggnad som ur
historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller

Bygg och miljöchef

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

29

Bygg och miljöchef
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konstnärlig synpunkt har
större värde eller rivning
som kräver beslut enligt
annan författning
Beslut om marklov inom
PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
ramen för föreskrifterna i 9 11-13 §§
Bygglovshandläggare
kap 35 § PBL

Bygg och miljöchef

Bygglov för åtgärder som
inte kräver lov

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
14 §
Bygglovshandläggare

Bygg och miljöchef

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

PBL 9 kap. Byggnadsinspektör
19 §
Bygglovshandläggare

Bygg och miljöchef

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

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

PBL 9 kap. 27 §

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef
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komma att avvisas eller att
avgöras i befintligt skick
Beslut om att byggnadsverk PBL 10 kap. 4 §
får tas i bruk utan att
slutbesked lämnats.

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

Byggnadsinspektör

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

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

31

Bygg och
miljöchef
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Beslut att utse ny
PBL 10 kap. 13 §
kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

Anmärkning i anslutning till PBL 10 kap. 27 §
arbetsplatsbesök/besiktning och 11 kap. 8 §
inom ramen för nämndens
tillsynsarbete som innefattar
för byggherren bindande
föreskrift. Föreläggande
utan vite

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

Besluta om föreläggande
med vite upp till 25 000 kr

PBL 10 kap. 27 §
och 11 kap. 1, 8 §

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

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

PBL 10 kap 27 § och Bygg och miljöchef
11 kap 1, 8 §
4 § Lagen om viten

Förvaltningschef

Beslut att det för
rivningsåtgärder inte
behövs någon kontrollplan

PBL 10 kap. 18 §

Byggnadsinspektör/ Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

Lagrum
PBL 10 kap. 29 §

Delegat
Ersättare
Byggnadsinspektör/ Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

Byggnadsinspektör/ Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

Beslut att av
polismyndigheten begära

Ordförande

Vice ordförande

PBL 11 kap. 9 §
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det biträde som behövs för
tillträde enligt 11 kap. 8 §
PBL
Beslut om lovföreläggande PBL 11 kap. 17 §
om lovpliktig åtgärd har
vidtagits utan lov, om det är
sannolikt att lov kan ges för
åtgärden och delegaten har
befogenhet att besluta i
lovärendet

Byggnadsinspektör/
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

PBL 11 kap. 18 §

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

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

PBL 11 kap. 30-32
§§

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

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

PBL 11 kap. 33 § 1

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Lagrum
Delegat
Ersättare
PBL 11 kap. 33 §§ 2 Byggnadsinspektör/ Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

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

PBL 11 kap. 34 §

33

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

106

Beslut att entlediga
PBL 11 kap. 35 §
kontrollansvarig inom
ramen för föreskrifterna i
10 kap. 11 och 11 kap. 35
§§ PBL och, efter förslag av
byggherren, besluta om en
ny kontrollansvarig

Ordförande

Vice ordförande

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

Ordförande

Vice ordförande

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

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

Byggnadsinspektör/ Planarkitekt/fysisk
Bygglovshandläggare planerare

Besluta om nedsättande av
avgift

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

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

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

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

Beslut om nedsättande av
byggsanktionsavgift

PBL 11 kap 53 §

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

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

Bygglovstaxan

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

Beslut av om särskild
besiktning av hissar och
andra motordrivna
anordningar

PBF (8 kap. 8 § och
5 kap. 9 §)

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

34

107

Beslut om längre
besiktningsintervall enligt 3
kap. 18 §
Beslut om anstånd med
besiktning enligt 3 kap. 19
§
Beslut om
användningsförbud för
hissar och andra
motordrivna anordningar
med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 4-5
§§

Boverkets
Byggnadsinspektör
föreskrifter och
allmänna råd (BFS
1994:25 H 1 med
änd-ringar omtryckt
i BFS 2006:26 H 10)
om hissar och vissa
andra motordrivna
anordningar

Bygg och
miljöchef

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

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

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

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

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

Bygg och
miljöchef

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

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

Byggnadsinspektör

Bygg och
miljöchef

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

Bygg och
miljöchef
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Beslut om föreläggande
LED 11 § första
Byggnadsinspektör
(utan vite) som behövs
stycket, 13 och 25 §§
enligt 25 § lagen om
energideklarationer för att
byggnadens ägare ska
fullgöra sin skyldighet
1. att, för byggnader med
luftkonditioneringssystem
enligt 10 § i lagen som inte
ska skall energi-deklareras,
se till att systemet
regelbundet besiktigas på
det sätt som anges i 11 §
första stycket i lagen
2. att den energideklaration
som senast har upprättats
för bygg-naden är
tillgänglig på väl synlig
plats enligt vad som anges i
13 § i lagen

Bygg och
miljöchef

Rätt att vid samråd begära
att ärendet hänskjuts till
byggnads-nämnden för
prövning.

FBL 4 kap. 25-25 a
§§

Bygg och miljöchef

Förvaltningschef

Godkännande av
förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

FBL 15 kap. 11 §

Samhällsplanerare

Bygg och
miljöchef

Företräda
byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten

AL 12 och 23 §§

Bygg och miljöchef

Samhällsplanerare

Godkännande av beslut
eller åt-gärd

ALL 30 §

Bygg och miljöchef

Samhällsplanerare

Företräda
byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten

LL 21 §

Bygg och miljöchef

Samhällsplanerare

Godkännande av beslut
eller åt-gärd

LL 28 §

Samhällsplanerare

Bygg och
miljöchef
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Tillstånd att sätta upp
skyltar varigenom
allmänheten avvisas från ett
visst område som är av
betydelse för friluftslivet
Tillstånd att varaktigt sätta
upp tavla, skylt, inskrift
eller därmed jämförlig
anordning för reklam,
propaganda eller liknande
ända-mål utomhus utan
tillstånd (förut-sätter
delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen)
Besluta att avge yttrande till
läns-styrelsen
Ärende/Ärendegrupp
Medgivande att ha affisch
eller annan tillfällig
anordning utomhus för
reklam, propaganda eller
liknande ändamål uppsatta
mer än fyra veckor
(förutsätter delegation av
beslutanderätten från
länsstyrelsen).
Besluta att avge yttrande till
läns-styrelsen.

LGS 5 §

Samhällsplanerare

Bygg och
miljöchef

LGS 6, 7 §§

Samhällsplanerare

Bygg och
miljöchef

Lagrum
LGS 9 §

Delegat
Samhällsplanerare

Ersättare
Bygg och
miljöchef

Beslut om att
färdigställandeskydd inte
behövs

LBFF 14 §

Byggnadsinspektör
Bygg och
Bygglovshandläggare miljöchef

5.2

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

Ärende/Ärendegrupp
Godkänna
funktionskontrollant för
viss kontroll av
ventilationssystem

Lagrum
16 § Lagen om
tekniska
egenskapskrav på
byggnadsverk

37

Delegat
Ersättare
Byggnadsinspektör Bygg och
miljöchef
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5.3

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

Ärende/Ärendegrupp
Lagrum
Delegat
Ersättare
Beslut om
2 § Lagen om
Bygglovshandläggare/ Bygg och
bostadsanpassnings-bidrag bostadsanpassningsbidrag Byggnadsinspektör
miljöchef
upp till 1,5 basbelopp.
Beslut om avslag sker i
samhällsbyggnadsnämnden

Enklare ärenden som
trösklar, spisvakt o dyl

6

2 § Lagen om
Bygglovshandläggare/ Arbetsterapeut
bostadsanpassningsbidrag Byggnadsinspektör

Personal
Ärendetyp

Lagru
m

Delegat

Ersättare

Kommentar

6.1

Beslut om att anställa och
avsluta anställning av
enhetschef och
områdeschef

Överordnad chef

Personalchef

6.2

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

Överordnad chef

Personalchef

Avser ej fall i 3.1-3.3

6.3

Beslut om uppsägning av
personliga skäl eller
avsked

Förvaltningschef

Personalchef

Avser ej fall i 3.1-3.3

6.4

Ansvar för
arbetsmiljöfrågor för SBN

Förvaltningschef

Personalchef

Kan vidaredelegeras
till enhetschef

6.5

Deltagande i kurser för
förvaltningschef

Ordförande

6.6

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

Förvaltningschef

Personalchef

För kurs för lägre
belopp, inom
budgetansvar

6.7

Tecknande av lokala
kollektivavtal i frågor
rörande förhållandet
mellan kommunen som

Personalchef

Kommunchef

38
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arbetsgivare och dess
arbetstagare
6.8

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

Personalchef

Kommunchef

6.9

Företräda
Samhällsbyggnadsnämnd
en i samverkan eller
förhandling

MBL
11-14,
38 §§

Förvaltningschef

Personalchef

6.10

Företräda arbetsgivare i
förhandling

MBL
10 §

Förvaltningschef

Personalchef

6.11

Beslut om förbud mot
bisyssla för anställd

AB 8
§

Personalchef

Kommunchef

6.12

Beslut om disciplinpåföljd

Förvaltningschef

Personalchef

6.13

Beslut om
pensionsförmåner enligt
avtal och policy

Personalchef

Kommunchef

6.14

Lönesättning vid
nyanställning

Personalchef

Personalstrateg
Lönehandlägg
are

6.15

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

Överordnad chef

Förvaltningsch
ef

6.16

Beslut om tidsbegränsade
lönetillägg

Personalchef

Personalstrateg
Lönehandlägg
are

39

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

Lönehandläggare fattar
besluten för
Kommunals
avtalsområde
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6.17

Beslut om ändrad
tjänstetitel

Personalchef

Förvaltningsch
ef

6.18

Beslut om ledighet för
fackligt arbete och
skyddsarbete

FML
AML

Personalchef

Personalstrateg

6.19

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

AB §
10

Förvaltningschef

Personalchef

6.20

Beställning av
företagshälsovårdstjänster
vid ett första enskilt besök

Överordnad chef

Personalstrateg

6.21

Beställning av
företagshälsovård vid mer
än ett besök

Personalstrateg

Personalchef

6.22

Ledighet för enskilda
angelägenheter

Lönehandläggare

Personalstrateg

6.23

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

Förvaltningschef

Personalchef

6.24

Ej avtals- eller lagstadgad
ledighet över 3 månader

Personalchef

Personalstrateg

6.25

Övriga lag- och
avtalsreglerade
personalbeslut

Överordnad chef

Förvaltningsch
ef

AB §
32

40

Efter samråd med
personalstrateg

Efter samråd med
personalstrateg
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7

Förkortningar

AF
ALL
BilF
BFS
CED
(EG) 853/2004

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

livsmedel
(EG) 854/2004

(EG) 882/2004

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

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

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

2021-06-15

87 (xx)

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, 2021-06-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

88 (xx)

Sbn §

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

Beskrivning av ärendet
Beskrivning av ärendet
SBN 2021/51 - Årsredovisning 2020 för Vingåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att 2020 års kostnad avseende nedan post på totalt
391 tkr finansieras genom att tidigare öronmärkta medel tas i anspråk:
Slottsskoleprojektet, 391 tkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens kvarstående investeringsmedel år
2020 om 1598 tkr överförs till 2021 som ett tilläggsanslag på socialnämndens
investeringsram 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 489 tkr tillförs till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR) 2020.
1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för 2020 godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden 2020.
3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn-och utbildningsnämnden 2020.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur-och fritidsnämnden 2020.
5. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2020.
6. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård 2020.
7. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma patientnämnden
2020.
8. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad (viadidaktnämnden) 2020.
9. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma taxe-och
avgiftsnämnden 2020.
SBN 2019/7 - Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun angående

vitesföreläggande på fastigheten xxxxxxxxxx i Vingåkers kommun
Bifogad handling, aktbilaga 24 översänds för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

117

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

89 (xx)

SBN 2020/346 - Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar på frågor
enligt uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens beslut
I. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt frågor till samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med sin uppsiktsplikt. Nämndens ordförande redovisar svaren på dessa.

SBN 2021/159 - Regeringens handlingsplan för att minska och motverka
segregation - Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad
segregation och goda livschanser för alla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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