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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

28 (xx)

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Datum för anslagsuppsättande

2022-05-

Datum för anslagsnedtagande

2022-05-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

29 (xx)

Sbn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

30 (xx)

Sbn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden xxxxxxxxxxx att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringen sker xxxxxxxxx 2022 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

31 (xx)

Sbn §

Information
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
– syn av planlagd mark med lediga tomter samt annan aktuell information som berör
nämndens område i Österåker
– presentation ny samhällsutvecklare
- personal status
– rapport om status för samtliga detaljplaner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

32 (xx)

Sbn §

Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Månadsrapport Mars
Samhällsbyggnadsnämnden

1
7

Innehållsförteckning
1.1 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................. 3

2
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1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Ack utfall mars 2022

Ack budget mars 2022

Avvikelse mot budget
mars 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

1 444

1 702

259

Nämnden

56

68

13

Övergripande
samhällsbyggnad

470

536

66

Planering

388

404

16

Bygg

93

-41

-134

Bostadsanpassning

24

307

284

Miljö

414

428

14

Utfallet jämfört med budget är + 259 tkr (Prognos 0 tkr)
Det positiva utfallet beror på att förvaltningen ligger efter med handläggning av
Bostadsanpassningsbidrag då tidigare handläggare slutat vid årsskiftet. En erfaren konsult har anlitats
för hantering av bostadsanpassningsbidragen tillsammans med kommunens arbetsterapeuter, och ett
enklare ärendehanteringssystem har köpts in för att ärendehanteringen ska komma igång.
Bygg har istället ett underskott som även det beror på släpande ärendehantering till följd av
personalbyte och en vakant tjänst. I samband med introduktion av nyanställda samt implementering av
ärendehantering i Castor har hanteringen av bygglov tagit lite längre tid än vanligt. Genom samverkan
med Finspångs kommun och extra internt stöd från kollegor har den lagstadgade hanteringstiden
kunnat hållas.
Övriga verksamheter följer budget.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

Sbn §

33 (xx)

SBN 2022/42

Omprövning av samtliga beslut om förbud vid vite
inom det kommande VA-området i Ättersta
Förslag till beslut
Förslag till Samhällsbyggnadsnämnden:
1. Samhällsbyggnadsnämnden ger kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ompröva samtliga beslut om förbud i VA-området Ättersta som
förenats med vite.
Sammanfattning av ärendet.
Under år 2016 startades en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ättersta som
ledde fram till flera beslut om förbud av användning. Efter att besluten inte efterlevdes
förenades besluten vid vite. Planen för Ättersta är att området ska anslutas som
kommunalt verksamhetsområde senast år 31 december 2024, Då Ättersta nu är
prioritet i VA-planen och kommunen fastställt beslut om VA-område föreslår
förvaltningen att den får i uppdrag att ompröva samtliga beslut för att bedöma
fastigheternas hantering av spillvatten fram till färdigställd VA-utbyggnad.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-03-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-28
Handläggare

Mattias Olausson
0151-19125
Mattias.Olausson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

1

Beslut om uppdrag till Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att ompröva
samtliga beslut om förbud vid vite inom det
kommande VA-området i Ättersta

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ompröva samtliga
beslut om förbud i VA-området Ättersta som förenats med vite.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2016 startades en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ättersta som
ledde fram till flera beslut om förbud av användning. Efter att besluten inte efterlevdes
förenades besluten vid vite. Planen för Ättersta är att området ska anslutas som
kommunalt verksamhetsområde senast år 31 december 2024, Då Ättersta nu är
prioritet i VA-planen och kommunen fastställt beslut om VA-område föreslår
förvaltningen att den får i uppdrag att ompröva samtliga beslut för att bedöma
fastigheternas hantering av spillvatten fram till färdigställd VA-utbyggnad.
Ärendets beredning

Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga små avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektioner
konstaterat att flera avloppsanläggar i Ättersta är bristfälliga och bedömer att de
berörda avloppsanläggningarna på fastigheterna i Ättersta inte uppfyller de krav som
ställs i miljöbalken.
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Föreläggandet har beslutats från länsstyrelsen med stöd av §6 lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) om att kommunen ska fastställa VA-område i Ättersta. I
motiveringen till beslutet står det bland annat att Ättersta har dåliga förutsättningar för
att ha enskilda avloppslösningar samt att det faktum att andra områden också är i
behov av kommunalt VA inte förminskar kommunens ansvar att tillhandahålla
allmänna vattentjänster i Ättersta.
Till följd av detta har nu Ättersta blivit ett av dom högst prioriterade områdena för
kommunal VA-utbyggnad tillsammans med Lyttersta som också är ett blivande
vattenskyddsområde. Planen för Ättersta är att utbyggnaden ska vara klar senast 31
december 2024. Till följd av detta är det av vikt att de fastigheter som berörs av
utbyggnaden blir rättvist behandlade i ljuset av de beslut som tidigare fattats i
samband med inventeringen i området som genomfördes år 2016.
Det är på dessa grunder som vi på Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ompröva de beslut om förbud i Ättersta
området med hänvisning till de nya förutsättningarna som råder.
Förvaltningens ståndpunkt
Ättersta är nu en del av kommunens VA-plan i närtid. Förvaltningens ståndpunkt är att
de beslut som tagits i samband med kommunens avloppsinventering behöver
omprövas för att ge en rättvis bedömning när det nu råder nya förutsättningar för
fastigheterna i området. De berörda fastighetsägarna ska ha rätt till en rättvis prövning
med tanke på de förutsättningar som nu råder.

1.1

Lagstiftning

Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin
fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.
9 kap. 7 § Miljöbalken (1998:808)
En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess
beskaffenhet kräver.
23 § Förvaltningslag (2017:900)
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Beslutet skickas till
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Olausson
Miljöinspektör
Pontus Lindström
Bygg-och Miljöchef
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2

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av
Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

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

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

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Gäller kommunalt VA vilket höjer värdet på
medborgarnas fastigheter i framtiden.

Se bilaga Agenda 2030.
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3

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Kommunalt VA bidrar till öktat skydd för
vattentäkter.

Inte aktuellt

16

7 (10)
vingaker.se

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Kommunalt VA tryggar framtiden för Ättersta.
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Inte aktuellt

Inget utsläpp till sjöar kan leda till mindre
produktion av växthusgaser i sjöar.

Inte aktuellt

Bättre att inte ha utsläpp till sjöar när kommunalt
VA installeras.
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Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut

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

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:

1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

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

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

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

2022-04-26

Sbn §

34 (xx)

SBN 2022/43

Utreda möjlighet för återbetalning av tillståndsavgifter
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till beslut
Förslag till Samhällsbyggnadsnämnden:
1. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet för
återbetalning av tillståndsavgifter.
Sammanfattning av ärendet.
Efter den inventering som nämnden lät genomförda av enskilda avlopp i Ättersta,
Österåker 2016 fick ett antal fastighetsägare sina avlopp utdömda då de inte levde upp
till miljölagstiftningens krav. Några av dessa fastighetsägare som därefter ansökte om
tillstånd samt åtgärdade sina enskilda avlopp hamnar nu inom det beslutade VAområdet vilket innebär att de med stor sannolikhet tvingas ansluta sig till det
kommunala VA-nätet och därmed betala en anslutningsavgift.
Det är inte rimligt att de fastighetsägare som i ett tidigt skede följt nämndens beslut
samt enligt lagstiftningen tvingas till både investering i ny enskild anläggning samt
anslutning till det kommunala VA-nätet dessutom ska betala en tillståndsavgift. Även
om en viss kompensation kan komma att utbetalas till dessa för inlösen av enskild
anläggning i samband med anslutningen till det kommunala VA-nätet bör nämnden
utreda möjligheten till att återbetala tillståndsavgiften för de fastighetsägare som vid
tiden för anslutning till det kommunala VA-nätet fortsatt äger sin fastighet.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-03-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-28
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19193
Mattias.Olausson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

1

Beslut om uppdrag till Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda
möjlighet för återbetalning av tillståndsavgifter

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet för
återbetalning av tillståndsavgifter

Sammanfattning av ärendet
Efter den inventering som nämnden lät genomförda av enskilda avlopp i Ättersta,
Österåker 2016 fick ett antal fastighetsägare sina avlopp utdömda då de inte levde upp
till miljölagstiftningens krav. Några av dessa fastighetsägare som därefter ansökte om
tillstånd samt åtgärdade sina enskilda avlopp hamnar nu inom det beslutade VAområdet vilket innebär att de med stor sannolikhet tvingas ansluta sig till det
kommunala VA-nätet och därmed betala en anslutningsavgift.
Det är inte rimligt att de fastighetsägare som i ett tidigt skede följt nämndens beslut
samt enligt lagstiftningen tvingas till både investering i ny enskild anläggning samt
anslutning till det kommunala VA-nätet dessutom ska betala en tillståndsavgift. Även
om en viss kompensation kan komma att utbetalas till dessa för inlösen av enskild
anläggning i samband med anslutningen till det kommunala VA-nätet bör nämnden
utreda möjligheten till att återbetala tillståndsavgiften för de fastighetsägare som vid
tiden för anslutning till det kommunala VA-nätet fortsatt äger sin fastighet.
Ärendets beredning

Ärendet behöver inte stämmas av med andra förvaltningar/områden.
Bakgrund
Efter den inventering som nämnden lät genomförda av enskilda avlopp i Ättersta,
Österåker 2016 fick ett antal fastighetsägare sina avlopp utdömda då de inte levde upp
till miljölagstiftningens krav. Några av dessa fastighetsägare som därefter ansökte om
tillstånd samt åtgärdade sina enskilda avlopp hamnar nu inom det beslutade VA-
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området vilket innebär att de med stor sannolikhet tvingas ansluta sig till det
kommunala VA-nätet och därmed betala en anslutningsavgift.
Det är inte rimligt att de fastighetsägare som i ett tidigt skede följt nämndens beslut
samt enligt lagstiftningen tvingas till både investering i ny enskild anläggning samt
anslutning till det kommunala VA-nätet dessutom ska betala en tillståndsavgift. Även
om en viss kompensation kan komma att utbetalas till dessa för inlösen av enskild
anläggning i samband med anslutningen till det kommunala VA-nätet bör nämnden
utreda möjligheten till att återbetala tillståndsavgiften för de fastighetsägare som vid
tiden för anslutning till det kommunala VA-nätet fortsatt äger sin fastighet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen
Pontus Lindström
Bygg-och Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av
Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

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

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

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Gäller kommunalt VA vilket höjer värdet på
medborgarnas fastigheter i framtiden.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Kommunalt VA bidrar till öktat skydd för
vattentäkter.

Inte aktuellt
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Inte aktuellt

Inte aktuellt

Inte aktuellt

Kommunalt VA tryggar framtiden för Ättersta.
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Inte aktuellt

Inget utsläpp till sjöar kan leda till mindre
produktion av växthusgaser i sjöar.

Inte aktuellt

Bättre att inte ha utsläpp till sjöar när kommunalt
VA installeras.
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Inte aktuellt

Inte aktuellt
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut

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

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:

1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

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

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

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

2022-04-26

Sbn §

35 (xx)

SBN 2022/44

Samhällsbyggnadsnämndens Budgetunderlag 20232025
Förslag till beslut
Förslag till Samhällsbyggnadsnämnden:
1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom bifogad förändringsbeskrivning och
överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar utökad ram
för samhällsbyggnadsnämnden från 2023 med 800 tkr för samhällsplanering.
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar utökad ram
för samhällsbyggnadsnämnden från 2023 med 700 tkr för digitalisering och
tillgänglighet.

Sammanfattning av ärendet.
Ökad efterfrågan på tomter, bostäder och kommunala verksamhetslokaler gör att
nämnden behöver prioritera hårt i framtagandet av detaljplaner och inte kan möta
efterfrågan. En utökad ram om 800 tkr skulle innebära att förvaltningen skulle få
framdrift i arbetet med både översiktsplanen och efterfrågade detaljplaner.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och underhåll av IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt
verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och
kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. Hög belastning på
nämndens tjänstepersoner gör att tillgängligheten, rättssäkerheten samt krav att
uppdatera primärkartan inte har upprätthållits. Utökad ram om 700 tkr behövs för att
kunna åstadkomma effektiviseringar på sikt och kunna hålla systemen uppdaterade
och funktionella.
Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-03-28
Bilaga Förändringsbeskrivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-26
Handläggare

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

SBN 2022/xxx

Samhällsbyggnadsnämndens Budgetunderlag 2023-2025
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ställa sig bakom bifogad förändringsbeskrivning och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår vidare att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå att
2. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2023
med 800 tkr för samhällsplanering.
3. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2023
med 700 tkr för digitalisering och tillgänglighet.

Sammanfattning av ärendet
Ökad efterfrågan på tomter, bostäder och kommunala verksamhetslokaler gör att
nämnden behöver prioritera hårt i framtagandet av detaljplaner och inte kan möta
efterfrågan. En utökad ram om 800 tkr skulle innebära att förvaltningen skulle få
framdrift i arbetet med både översiktsplanen och efterfrågade detaljplaner.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och underhåll av IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt
verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och
kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. Hög belastning på
nämndens tjänstepersoner gör att tillgängligheten, rättssäkerheten samt krav att
uppdatera primärkartan inte har upprätthållits. Utökad ram om 700 tkr behövs för att
kunna åstadkomma effektiviseringar på sikt och kunna hålla systemen uppdaterade
och funktionella.
Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
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effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviserar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere. De senaste årens besparingar har fått negativa
konsekvenser för nämndens intäkter. Åtgärder bör därför göras väl genomtänkt och
med det långsiktiga perspektivet i fokus.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att förvaltningen säkerställer att ekonomin är i
balans är självfallet av godo. Utmaningen ligger i att uppnå dem lagstiftade krav som
verksamheten är ålagda och samtidigt vara en attraktiv kommun för medborgare och
näringsliv. På sikt kan det bli nödvändigt med ytterligare höjda taxor om inte
ramfinansieringen ökar.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förändringsbeskrivning SBN 2023-2025
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

Susanne Jaktlund
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.

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

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.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

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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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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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?

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

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?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.
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Förändringsbeskrivning vid budgetram 2023
Ekonomiska förändringar samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunstyrelsen beslutade planeringsdirektiv med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 som
fastställdes 2022-02-21 §52
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga förändringen. I möjligaste mån ska förändringen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

RAM 2023
Cirkulär 22:06
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
Gymansiet
SoC
Summa

enligt
KF § 110
612 969
-133 382
-19 195
-6 809
-176 325
-49 327
-226 205
1 726

Löneökning
-844
-144
-107
-2 478
-3 801
-7 374

Hyres- Skatter
ökningoc utjämning
19 580
-192
-92
-9
-660
-779
-1 732

19 580

Pensioner

Övrigt
44
-312

0

-268

NY RAM
År 2023
632 593
-134 730
-19 431
-6 925
-179 463
-49 327
-230 785
11 932

Justeringar avser;
•

•

•
•

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska befolkningsantal gälla: - 2023 9.100 personer (1 november 2022), - 2024
9.125 personer (1 november 2023), - 2025 9.150 personer (1 november 2024)
Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under planperioden
2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent
per år för övriga nämnder. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent
för samtliga nämnder för år 2025.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent
per år under planperioden.
Övrigt består av ökade kostnader för kollektivtrafiken och valnämnden
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Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 6925
1. Verksamhet/område: Samhällsplanering
Beskrivning av förändringen
Den kraftigt ökade efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas fortsätta de kommande
åren. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya bostadsområden för ökad inflyttning till
kommunen är stor. Idag har kommunen betydligt lägre bemanning inom samhällsplanering i förhållande till
jämförbara kommuner. Idag hanterar en samhällsplanerare arbetet med både detaljplaner och översiktsplan.
Förutom resurserna inom samhällsbyggnad innebär ökad bostadsbyggande ett ökat tryck på övriga nämnder
och de kommunala bolagen. Enligt beräkningar från Statisticon kommer pågående och planerade planer
medföra en befolkningsökning med 464 personer fram till 2029 (jämfört med 2019). Vilket motsvarar en
intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr i skatteintäkter och statsbidrag.
Nämnden och Förvaltningen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att verksamheten bättre ska kunna
möta förväntningarna från olika håll. Det har inte räckt hela vägen och nämndens bedömning är att även ökade
resurser i form av personal och kompetens måste tillföras.
Förslag på åtgärder
Nämnd och Förvaltningen prioriterar efter bästa förmåga utifrån de resurser som tilldelas. En
resursförstärkning behövs dock för att kunna möta behoven av arbetet med översiktsplan, detaljplaner samt
kommunstyrelsens beslut om översyn och åtgärder för ökat byggande där nya detaljplaner/utredningar behöver
utredas och revideras.
2. Verksamhet/område: Digitalisering, systemförvaltning och tillgänglighet
Beskrivning av förändringen:
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på nämndens arbetssätt och IT-stöd.
Nämnden har investerat i ett nytt verksamhetssystem och utveckling av e-tjänster, men dessa kräver underhåll
och kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. De senaste årens besparingar har också gjort
att kartsystemet Geosecma inte kunnat underhållas, vilket har fått så stora negativa konsekvenser att
konsultinsatser behövts för att uppdatera systemet. Ett aktuellt kartsystem är en nödvändighet för att nämnden
ska klara sitt uppdrag inom samtliga verksamhetsområden. Kommunen har även ansvaret att uppdatera
Geodata till Lantmäteriet två gånger per år. Då uppdraget inte kunnat skötas tillfredställande har intäkter gått
förlorade och en konsult har anlitats för att åtgärda bristerna. Konsultresurser för dessa arbeten saknas dock i
nämndens ram.
Bristande digital information och e-tjänster på kommunens webbplats gör att nämndens tjänstemän har många
inkommande frågor att hantera. Framför allt inom bygg och samhällsplanering har en acceptabel tillgänglighet
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inte kunnat upprätthållas. Detta skapar irritation hos medborgare och näringsidkare. Otillräckligheten har även
inneburit att rättssäkerheten inte varit tillfredsställande.

Förslag på åtgärder
Resurser behöver tillsättas för att bygga upp och underhålla nämndens verksamhetssystem samt hantera
inkommande ärenden. Ökad digitalisering och tillgänglighet kan uppnå framtida effektiviseringar i stället för att
riskera stora kostnader på lång sikt. 700 tkr per år skulle täcka minimibehovet och en ambitionsnivå i enlighet
med gällande lagkrav. Fortsatt satsning på digitalisering och tillgänglighet kommer underlätta ärendeprocessen
över tid och ge ökade intäkter då fler ärenden kan hanteras.
3. Verksamhet/område: Kompetensförsörjning
Beskrivning av förändringen
Förvaltningens specialistfunktioner har haft stora utmaningar med allt för stor personalomsättning, vilket gett
höga introduktionskostnader och för lågt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Kommunen har varit en
bra ”plantskola” för nyexaminerade som snabbt gått vidare till andra uppdrag.
Förslag på åtgärder
För att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare genomförs en personalsatsning där erfarna
inspektörer lockas att stanna kvar i Vingåkersbygden. Genom utvecklad samverkan med andra kommuner kan
även enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva
effekter för en ekonomi i balans.

Sammanställning av drift ovan:
2023
Verksamhet

2024

Behov
tkr
800

Åtgärder/
Besparing

2. Digitalisering,
systemförvaltning &
Tillgänglighet
3. Kompetensförsörjning

700

Ökade resurser för
systemadministration
och tillgänglighet
Ökade intäkter

Totalt

1500

1.Samhällsplanering

0

Behov tkr
Ramhöjning
från 2022
Ramhöjning
från 2023

2025
Åtgärder/
besparing

Behov tkr

Åtgärder/
besparing

Ramhöjning
från 2022
Ramhöjning
från 2023

Netto
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2025 bör
satsningen ge
effekt

Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 320 tkr
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2025 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

1
2
3

Datum: 2022-03-26
Namn: Susanne Jaktlund, Samhällsbyggnadschef
Nämnd/Förvaltning/Område: Samhällsbyggnadsnämnden

44

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

36 (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, 2022-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

37 (xx)

Sbn §

Underrättelse om förrättning
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av förrättningar, 2022-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

38 (xx)

Sbn §

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

Beskrivning av ärendet
SBN 2022/21 - Ansökan om dispens för att använda elmotor i sjön Östra Vitten,
Vingåkers och Finspångs kommuner
Beslut
Länsstyrelsen beviljar dispens för att färdas med båt driven av elmotor i sjön Östra
vitten, Vingåkers och Finspångs kommuner. Dispensen gäller till och med den 21
februari 2027
SBN 2021/298 – Beslut om nybyggnation av förskola i norra centralorten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn – och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att bygga
en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra centralorten.
SBN 2021/254 – Dom i Bostadsanpassningsbidrag
Förvaltningsrätten beslutar att xxxxxxxxx har rätt till bostadsanpassningsbidrag för
montering av trappräcke utomhus. Förvaltningsrätten avslår överklagan i övrigt.
SBN 2022/27 - Planeringsdirektiv 2023-2025
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2023 9 .100 personer ( 1 november 2022)
o 2024 9.125 personer (I november 2023)
o 2025 9.150 personer ( 1 november 2024)
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent per år under planperioden 2023-2024 för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för
övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent för samtliga nämnder för år 2025.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med
1,5 procent per år under planperioden.
SBN 2022/ Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av
Ukraina
Ställningstagande
Länsstyrelsen tillstyrker förslagen i remissen utan synpunkter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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