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Indexjustering timavgift i taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och lagen 
om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om 
sprängämnesprekursorer  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår indexjustering av timavgift i taxa för miljöbalken, livsmedelslagen med flera.  

Förslag till beslut 
Att nämnden beslutar att timavgift i taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om foder och 
animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer justeras enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet och att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Avgift i taxa för miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer justeras till 
1061 kronor  
 
Avgift för normal kontroll enligt livsmedelslagen och lagen om animaliska biprodukter justeras till 
1145 kronor.  
 
Avgift för uppföljande kontroll som inte var planerad eller utredning av klagomål enligt 
livsmedelslagen justeras till 1040 kronor. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Hallsberg har beslutat om en taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och lagen 

om animaliska biprodukter, strålskyddslagen, och lagen om sprängämnesprekursorer. Drift- och 

servicenämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 

avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019 (kommunfullmäktiges beslutsår).  

Publicerat PKV-index för oktober 2021 är 2,4 %. 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och Serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Åsa Pettersson 

Förvaltningschef  Miljöchef 
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1 Taxa enligt miljöbalken 

1.1 Allmänna bestämmelser 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hallsbergs kommuns kostnader för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 

EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller 

naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 

verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 

jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och 

producentansvar.  

Taxan gäller också drift- och servicenämndens uppdragsverksamhet inom 

miljöområdet.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat 

enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § 

miljöbalken för rättegångskostnader.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1) Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 

tillstånd, dispens eller undantag 

2) Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 

verksamhet eller åtgärd 

3) Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

4) Uppdragsverksamhet 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1) Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver 

utredning  

2) Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar 

inom miljöbalkens område överklagas,  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

drift- och servicenämnden.  

5 § Avgift ska betalas av den som gör ansökan enligt 9 § eller anmälan enligt 15 §, 

eller som i övrigt har utövat, utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta 

åtgärd som omfattas av drift- och servicenämndens verksamhet enligt 1 och 2 §§. 

Avgiftsskyldigheten omfattar också den som rättsligt förfogar över mark, byggnad, 

anläggning eller anordning där sådan verksamhet har utövats, utövas eller 

planeras, respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i 

sådan verksamhet. 
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Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 

denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter 

som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

Timavgift  

6 § Avgiftsuttag sker:  

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid 

enligt taxebilaga 1 (fast avgift).  

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)  

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), och  

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 

timme handläggningstid 1015 kr.  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 

avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, planering och förberedelse, kontakter med parter, samråd 

med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Slutsumman avrundas 

uppåt till närmsta halvtimme. Om den sammanlagda handläggningstiden 

understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

2018-05-30 3 (6) 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 

1,5 gånger ordinarie timavgift.  

9 § Drift- och servicenämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats 

för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 

finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober månad 2019 (kommunfullmäktiges beslutsår). 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag  

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 

betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 

taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. Avgift för prövning 

ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  

Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 angivna avgiftsnivån 

med en timme eller mer på grund av att ofullständiga handlingar lämnats in , 
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ändringar i ansökan görs under pågående handläggning eller andra liknande 

händelser, ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.  

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 

förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan 

besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift 

ut för den ytterligare handläggningstiden  

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska 

erläggas av sökanden.  

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. I de fall som 

ärendet avskrivs eller återtas efter det att handläggningen påbörjats, ska avgift 

betalas för den faktiskt nedlagda handläggningstiden.  

Om ärendet avvisas utan rättslig prövning i sak på grund av att ansökan är så 

ofullständig att sådan prövning inte kan göras ska avgift betalas för faktisk 

nedlagd handläggningstid. 

Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.  

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats 

av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller 

undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd. 

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för 

tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser 

enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter för anmälningsärenden  

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 

form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna 

avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i 

taxebilaga 1. Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för 

varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera 

miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt 

som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 

belopp som anges för övriga verksamheter.  

Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 angivna avgiftsnivån 

med en timme eller mer på grund av att ofullständiga handlingar lämnats in, 

ändringar i anmälan görs under pågående handläggning eller andra liknande 

händelser, ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.  
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Om ärendet återkallas eller avskrivs efter att handläggning påbörjats ska avgift 

betalas för faktisk nedlagd handläggningstid.  

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har 

påbörjats. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller 

avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av 

miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är 

denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för 

kungörelse i ärendet.  

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 

tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt 

vad som anges i denna taxa.  

Avgift för återkommande tillsyn  

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder 

med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska 

en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. För 

återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller 

hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som 

framgår av taxebilaga 2.  

Industriutsläppsverksamhet  

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften 

om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i 

taxebilaga 2.  

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov  

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i 

särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett 

visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras 

av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren 

bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av 

yttre påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift 

enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid 

tillsynens utförande.  

Avgift för regelbunden tillsyn  

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom 

tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska 

total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna 
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timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av det högst angivna 

timantalet.  

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 

fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift 

genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 

timtaxan.  

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 

eller liknande.  

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 

ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om 

tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd 

eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 

dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp 

för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

I den fasta avgiften ingår 

Handläggning av planerade inspektioner till exempel planering, inläsning och 

annan förberedelse, restider, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och 

andra skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar. 

I den fasta avgiften ingår inte 

1) Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 

verksamhetsutövaren bryter mot tillstånd eller villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller har bristande egenkontroll 

2) Extraordinär tillsyn ett visst år om den utförda tillsynen 

överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften 

enligt 21 §.  

3) Handläggning av klagomål.  

4) Handläggning vid utökat tillsynsbehov till exempel med anledning 

av utredningsvillkor.  

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 

enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 

ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt  

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 

grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.  

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 

olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 
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kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig 

för avhjälpande eller kostnader. 

Avgifter för uppdragsverksamhet 

29 § Avgift för uppdragsverksamhet är 1015 kronor per timme. 

Nedsättning av avgift  

30 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 

enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande  

31 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hallsbergs kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m.  

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 

verkställas enligt utsökningsbalken. 

33 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 

beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.  

34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 

till länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. I ärenden som rör tillstånd, 

anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 

denna dag. 
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Anmälan om ändring av miljöfarlig 

verksamhet, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövnings-

förordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en 

avloppsanordning utan vattentoalett, 

och som inte omfattas av fast avgift 

enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Anmälan om ändring av en 

avloppsanordning och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 

2. 

14 § förordningen 

(1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om olje- eller fettavskiljare Enligt 9 kap 7 § 

miljöbalken (1998:808) 

samt 13 och 14 §§ 

förordning om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

(1998:899) 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning 

av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om anläggande av gödselstad 

eller annan upplagsplats för 

djurspillning inom ett område med 

detaljplan. 

37 och 42 §§ 

förordningen 

(1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan i andra frågor enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors 

hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd, 9 kap 

12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 

anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling som innebär risk 

för blodsmitta. 

38 § förordningen 

(1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 
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Information innan installation påbörjas 

eller hantering inleds av brandfarliga 

vätskor eller spillolja i cistern ovan eller 

i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

(inom vattenskyddsområde hantering 

av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 

eller spillolja) med tillhörande 

rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd 

mot mark- och vatten-

förorening vid 

hantering 

avbrandfarliga vätskor 

och spilloljor (NFS 

2017:5), 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsför-

ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 2 

Information om cistern som tagits ur 

bruk. 

6 kap 1 § Naturvårds-

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark- och 

vattenförorening vid 

hantering av 

brandfarliga vätskor 

och spilloljor (NFS 

2017:5), 2 kap 31 § p 5 

miljötillsyns-

förordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Kopior på rapporter från kontroller, 

inklusive periodiska kontroller, av 

cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd 

mot mark- och vatten-

förorening vid 

hantering av 

brandfarliga vätskor 

och spilloljor (NFS 

2017:5), 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns-

förordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 2 
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10.11 B 9  4. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 
10 000 ton. 

10.11 B 6 5. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 
000 ton. 

10.11 B 6 6. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 9 1. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv. 

10.20 B 18 2. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller 
för mer än 200 000 ton. 

10.20 B 18 3. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller 
för mer än 50 000 ton men högst 200 
000 ton. 

10.20 B 9 4. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än 
som avses i 1, om tillståndet gäller för 
mer än 10 000 ton men högst 50 000 
ton. 

10.20 B 9 5. För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än 
som avses i 1, om tillståndet gäller för 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 
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2 Livsmedelslagen och lagen om foder och 
animaliska biprodukter 

Inledande bestämmelser 

§ 1 Denna taxa gäller avgifter för drift- och servicenämndens kostnader för 

offentlig kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, 

livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter 

(2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med 

stöd av denna lagstiftning. 

Taxan gäller även avgifter för uppdragsverksamhet 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1) registrering och godkännande av anläggning 

2) årlig offentlig kontroll  

3) avgift för bemanning 

4) uppföljande kontroll som inte var planerad 

5) utredning av klagomål 

6) exportkontroll, importkontroll och utfärdande av exportintyg 

7) offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1) offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  

2) handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- 

och foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa 

lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.  

4 § Drift- och servicenämnden gör årligen en uppräkning av taxan enligt relevant 

index.  

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 

18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 

avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av drift- och servicenämnden. 

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften); 

1095 kronor per timme för normal kontroll 

995 kronor per timme för uppföljande kontroll som inte var planerad och 

utredning av klagomål 
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Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i 

förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 

grunder som anges i taxan.  

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje inspektör för nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den 

sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 

ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs 

vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för prövning 

7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-

förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda 

hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken 

Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för 

prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med 

tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som 

godkännandet avser och erfarenhetsklass B.  

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.  

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

Avgift för registrering  

8 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus eller tuggtobak eller för 

dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes normal kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  

9 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden tilldelar anläggningen. 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 

riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens 

storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en 

erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten 

där avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets 

gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av 

kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje risk-klass, kontroll-tidstillägg och 

erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 

timavgiften. 
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10 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig 

kontrollavgift betalas.  

Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden beslutar för 

anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen 

bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 

produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering 

med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av 

risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella 

vägledningen från Jordbruksverket användas.   

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 

multipliceras med timtaxan.  

11 § Om en tillämpning av 9 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 § 

förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 

avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 

efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15 

§. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 

kalenderår.  

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten vid anläggningen har upphört. 

13 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 

den årliga kontrolltiden ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är 

föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets början. 

Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för 

tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för 

dricksvattenförsörjning. 

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 

14 § För nämndens personal vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga 

kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 § 

förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § 

livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. 

Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften 

beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Avgiften ska 
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motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen. Avgiften ska betalas 

kvartalsvis.  

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

15 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 

under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 

prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 

att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagare bekräftas.  

Nedsättning av avgift 

16 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 

kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om 

det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för 

offentlig kontroll fattas av drift- och servicenämnden som fastställer avgiften 

enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att 

sätta ned eller efterskänka avgiften för registrering eller bemanning vid 

styckningsanläggningar. 

Avgiftens erläggande med mera 

17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor med mera  

18 §  Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter 

framgår att drift- och servicenämnden får förordna att dess beslut om avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas. 

19 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter 

får drift- och servicenämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 
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3 Strålskyddslagen 
Inledande bestämmelser 

1 § Avgifter enligt denna taxa erläggs för drift- och servicenämndens verksamhet 

enligt strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 

(2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om 

solarier och artificiella solningsanläggningar.  

Avgiftsskyldig  

2 § Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska betalas för drift- och servicenämndens 

tillsyn enligt strålskyddslagen. 

Timavgift för tillsyn 

3 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften densamma som gällande 

timavgift för nämndens taxa enligt miljöbalken.  

Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme 

handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden 

avrundas till närmast högre halvtimme. Med handläggningstid avses den 

sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning 

av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt 

föredragning och beslut.  

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 

ordinarie timavgift. 

Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller överinstans 

beslut.  

4 § Utöver timavgift i 2 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för 

provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp 

vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 § 

strålskyddslagen.  

5 § Avgiftsskyldig är den som; 

1) Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och 

som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

anmälningsplikt.  

2) Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde 

till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om 

radon. 

Prövning och anmälan 

6 § Handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift 

(SSMFS 2012:5) att bedriva verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten. 
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   6 x timavgift 

Nedsättning av avgift 

7 § Om det finns särskilda skäl, får drift- och servicenämnden med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned 

eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande med mera 

8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor med mera 

9 § Drift- och servicenämnden beslut om avgift kan överklagas till Länsstyrelsen. 

Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift gäller omedelbart även 

om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet.  

Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. I ärenden som rör anmälningar 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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4 Lagen om sprängämnesprekursorer 
Inledande bestämmelser  

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för drift- och servicenämndens verksamhet 

enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och 

användning av sprängämnesprekursorer.  

Avgiftsskyldig  

2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som 

tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.  

Timavgift  

3 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften samma som för taxa enligt 

miljöbalken. Timtaxa tas ut för varje påbörjad halvtimmes handläggningstid. Med 

handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 

myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet, 

föredragning och beslut samt administrativ hantering. I handläggningstiden skall 

inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger två timmar. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 

ordinarie timavgift.  

Nedsättning av avgift  

4 § Om det finns särskilda skäl får drift- och servicenämnden med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned 

eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande m.m.  

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor med mera 

6 § Av 17 § andra stycket lagen (2004:799) om sprängämnesprekursorer följer att 

nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. 

Page 115 of 300



Trädåtgärder 2021

5

21/DOS/41
   

Page 116 of 300



 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3 

 2021-10-29 Dnr: 21/DOS/41

  

 

 
 

Trädgruppen   

Ärendebeskrivning 
Nio ansökningar har inkommit under ansökningsperioden. Dessa har granskats av  
trädgruppen som består av representanter från samhällsbyggnad, gatukontoret samt 
fastighetsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden att: 
- Blomsterhultsgatan  Hallsbergs tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2022-2023. 
- Bäckvägen , Hallsbergs tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2022-2023. 
- Lingongatan  Hallsbergs tätort: Begäran avslås. Träden utgör ingen risk, mindre åtgärder utförs. 
- Hultastigen  Hallsbergs tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2022 – 2023.  
- Örnvägen  Pålsboda: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2022-2023. 
- Ekvägen  Sköllersta: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2022 – 2023. 
- Ekvägen  sköllersta: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2022 – 2023. 
- Östansjö: Begäran avslås. Träden utgör ingen risk. 
-Östanfallagatan  Östansjö: Begäran avslås. Träden utgör ingen risk. 

Ärendet 
 
Blomsterhultsgatan  Hallsbergs tätort. 
Fastighetsägaren upplever att träden stör. Vid kontroll visar det sig vara mindre träd som lämnats 
efter gallringsåtgärder. Flera i dålig kondition och inte något naturvärde. Tekniska avdelningen städar 
upp området genom att ta ner dessa träd som är en enklare åtgärd år 2022 - 2023. 
 
Bäckvägen  Hallsbergs tätort. 
Området är känt av Tekniska avdelningen och redan med i kommande planering för åtgärder på 
kommunens tätortsnära skog. I aktuellt område är det begränsat med utrymme och det finns även 
luftledningar som gör att arbetet är komplicerat att genomföra. Åtgärder i området kommer 
genomföras för att vårda skogen. Bedömningen är att det inte är akut då inga riskträd finns och 
åtgärd planeras till år 2022 - 2023. 
Lingongatan  Hallsbergs tätort. 
Riktigt stora Björkar. Kontroll har genomförts och det är inte risk träd. Tekniska avdelningens 
bedömning är att bevara dessa träd och genomföra små åtgärder då mindre skador noterats på 
några träd. Fågelholkar har noterats i träden som måste tas ner innan åtgärd kan genomföras.  
Åtgärder planeras under år 2022 – 2023. 
  
Hultastigen Hallsbergs tätort. 
Fastighetsägare upplever att träden växt upp nära inpå fastigheten. Vid kontroll av området är 
bedömning att träden står för nära berörd fastighet samt har dålig vitalitet. Träden bör tas ner och 
åtgärden planeras för detta till år 2022 – 2023.  
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Örnvägen  Pålsboda. 
Stor Björk nära tomtgräns. Trädet kontrollerat av Tekniska avdelningen och bedömningen är att 
trädet bör tas ner då det står nära fastighet och vitalitet inte kan garanteras. Åtgärd planeras till år 
2022 – 2023. 
 
Ekvägen  Sköllersta. 
Ett antal större träd som står nära fastigheter. Vid kontroll av Tekniska avdelningen är bedömningen 
att träden bör tas ner då de inte utgör något naturvärde och står nära hus. Åtgärd planeras 
genomföras under år 2022 – 2023. 
 
Ekvägen  Sköllersta tätort. 
Ett antal större träd som står nära fastigheter. Vid kontroll av Tekniska avdelningen är bedömningen 
att träden bör tas ner då de inte utgör något naturvärde och står nära hus. Åtgärd kan genomföras 
under år 2022 – 2023. 
 

Östansjö. 
Området kontrollerat av Tekniska avdelningen. Området består av uppväxt skog och behöver på sikt 
en åtgärd i form av gallring. Det finns inga riskträd som stör fastighetsägaren. I området finns en så 
kallad fornåker. Kontakt med Hallsbergs kommuns skogsförvaltare är upprättad som återkommer 
med åtgärdsförslag för hela området under år 2022. Begäran om nedtagning av träd föreslås avslås 
och mer omfattande åtgärd undersöks av Skogssällskapet och presenteras 2022.   
 
Östanfallagatan Östansjö. 
Träden som den sökande önskar få nedtagna står cirka 40 meter från tomtgräns vid kontroll av 
Tekniska avdelningen. Träden utgör inte heller någon risk. Begäran föreslås avslås.  
 
 
Inkomna ärenden sänds vidare till Drift- och Servicenämnden för slutgiltiga beslut. 
Bakgrund Trädgruppen: 
Rutinen med trädgrupp och trädblankett infördes under 2017. Trädgrupp har bildats med 
representanter från följande avdelningar: 
Fastighetsavdelningen  
Samhällsbyggnadsavdelningen                                                                        
Tekniska avdelningen 
Inget formellt möte har hållits 2021, men representanter från Tekniska avdelningen har besökt 
samtliga platser och genomgång av inkomna ärenden har skett via e-post där information givits till 
andra berörda avdelningar om träd stått på den avdelningens ansvarsområde.  
 
Förslag på beslut redovisas på respektive Trädblankett, se bifogade bilagor.                                                                                 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 
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Drift- och serviceförvaltningen  

 

 

Magnus Ribbing  Niklas Hasselwander 

Förvaltningschef  Teknisk chef 

 

Bilagor 

Trädblanketter: 

- Blomsterhultsgatan  Hallsbergs tätort 
- Bäckvägen  Hallsbergs tätort 
- Lingongatan Hallsbergs tätort 
- Hultastigen Hallsbergs tätort 
- Örnvägen  Pålsboda 
- Ekvägen Sköllersta 
- Ekvägen  Sköllersta 
- Östansjö 
-Östanfallagatan Östansjö 
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Parkeringsövervakning    

Ärendebeskrivning 
Presentation av delegationsuppdrag verksamhet Parkeringsövervakning 
-Parkeringsanmärkningar samt ändring av överenskommelse med Örebro kommun  
-Nyttoparkeringstillstånd 
-Fordonsflytt 

Förslag till beslut 
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden att godkänna informationen 

Ärendet 
Presentation av tre uppdrag.  

Parkeringsövervakning: 

Ny överenskommelse med Örebro kommun 

1. Ändrade villkor för uppsägning av överenskommelsen 

2. Bilagor som ej är aktuella har tagits ur överenskommelsen  

Nyttoparkeringstillstånd: 

Presentation utav utfärdade tillstånd. 

Fordonsflytt:   

Presentation av fordonsflyttsärenden  

 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Catrin Hallberg 

Förvaltningschef   Trafikhandläggare  

 

Bilagor 

1. Historisk statistik utfärdade P-anmärkningar.pdf 
2. Fordonsflytt 2020-2021.pdf 
3. Diagram - Statistik utfärdade och betalda P-anmärkningar 2021-10.pdf 
4. Nyttoparkeringstillstånd.pdf 
5. Överenskommelse Örebro Kommun – Hallsbergs Kommun  
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Protokollnummer Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats  Handläggare  Flyttad av kommunen Hemställan / Privat mark 
2020‐101 Volvo Tegelgatan, Hallsberg  FB X X
2020‐102 Renault Allégaraget, Hallsberg  FB X X
2020‐103 Audi Östra Storgatan, Hallsberg  FB X
2020‐104 Citroen  Nytorgsgatan 26‐28, Hallsberg  FB X X
2020‐105 VW Nytorgsgatan 4‐8,  Hallsberg  FB X X
2020‐106 Renault Nytorgsgatan 48‐52, Hallsberg  FB X X
2020‐107 Ford Tegelbruket, Hallsberg  FB/NC/Polisen X
2020‐108 VW Hjortkvarn stationstomt, Hjortkvarn  FB X X
2020‐109 Citroen  Hallsbergsvägen 50, Östansjö FB X X
2020‐110 Citroen Husbil Idrottsvägen 1, Hallsberg  FB X
2020‐111 Chevrolet  Gränsgatan 12‐88 CH Flyttad av ägare  X
2020‐112 Volvo Boda 1:9, Pålsboda CH X X
2020‐113 Adria på grusväg Skogaholm 5:1 intill Tisaren, Hallsberg CH X X
2020‐114 Subaru  Södra Promenaden Intill hus nr 11, Pålsboda  CH X
2020‐115 Volvo I höjd med Kärrsvägen och Skogaholm genomfart skogaholm CH X X
2020‐116 Okänd Viby 3:7, intill fastighet med adress Rabogatan 13 CH X X
2020‐117 Okänd Viby 3:7, intill fastighet med adress Rabogatan 13 CH C X

Protokollnummer Fabrikat  Ursprunglig uppställningsplats  Handläggare  Flyttad av kommunen Hemställan / Privat mark 
2021‐101 Volvo P‐plats folkets park, Pålsboda CH X X
2021‐102 Fiab Husvagn  Ulvsätter 2:4, Hallsberg  CH X
2021‐103 Volvo Ulvsätter 2:4, Hallsberg  CH X X
2021‐104 Mercury Kapellgatan, Hallsberg  CH Flyttad av ägare 
2021‐105 Mercedes Benz Kapellgatan intill 4, Hallsberg  CH X
2021‐106 Renault Pendlarparkering, Vretstorp CH X
2021‐107 Adria Husvagn  Getingeberg Nytorp 137, Vretstorp CH X X
2021‐108 VW skåp Hardemovägen 5‐15, Hallsberg CH X X
2021‐109 Renault Intill Överste Von Rosens Gata 9, Hallsberg CH X X
2021‐110 Volvo Hökvägen mittemot hus med nr 16, Pålsboda CH Flyttad av ägare 
2021‐111 Ford Pendlarparkering, Vretstorp CH X
2021‐112 Volvo Tegelgatan, Rejmes, Hallsberg  CH X X
2021‐113 Mazda Långatan, pendlarparkering, Hallsberg  CH X
2021‐114 Renault Norrgårdsgatan 1, Hallsberg CH X X
2021‐115 VW polo Tegelgatan 1, Hallsberg  CH X X
2021‐116 Peugeot Västra storgatan 51, HALLSBERG CH X X
2021‐117 VW Kvarteret Kronan CH X X
2021‐118 SMV Husvagn  Norra bangatan intill hus med adress Torggatan 3A CH X X
2021‐119 Mitsubishi  Köpmangatan 7‐9, Pålsboda CH X X
2021‐120 Chrysler Köpmangatan 7‐9, Pålsboda CH X X
2021‐121 SAAB Köpmangatan 7‐9, Pålsboda CH X X
2021‐122 Renault Långängsvägen/Trädgårdsgatan p‐plats, Hallsberg  CH X
2021‐123 Nissan Långängsvägen/Trädgårdsgatan p‐plats, Hallsberg  CH X
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Nyttoparkeringstillstånd

NR
1‐2021 Willens måleri AB 
2‐2021 SAF 
3‐2021 Js Glas 
4‐2021 Hallbo 
5‐2021 Hemvård norr 
6‐2021 SAF 
7‐2021 Allans digitaltv 
8‐2021 Fastighetsavdelningen 
9‐2021 SAF 
10‐2021 Fastighetsavdelningen 

Page 172 of 300

















































Vägunderhåll plan för 2022 och utfört 2021

7

21/DOS/43
   

Page 196 of 300



 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3 

 2021-11-03 Dnr: 21/DOS/43

  

 

 
 

Beläggningsunderhåll status, utfört i år och planerade åtgärder – info.
   

Ärendebeskrivning 
Tekniska avdelningen ansvarar för underhållet av kommunens gator och vägar genom avhjälpande- 
och tillståndsstyrda åtgärder. 

Förslag till beslut 
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden att godkänna informationen. 

Ärendet 
Gator där Tekniska avdelningen under 2021 har utfört större beläggningsåtgärder: 
Hyttgatan, Hallsberg 
Skolgatan, Vretstorp 
Västra storgatan, Hallsberg 
Östra storgatan GC, Hallsberg 
Östra storgatan, Hallsberg 
GC-väg Rönngatan, Östansjö 
GC-väg Kyrkstigen, Sköllersta 
GC-väg Konvaljegatan, Östansjö 
Tälleleden, Hallsberg 
Sannavägen, Hallsberg 
Långängsvägen, Hallsberg 
Sätragatan, Pålsboda 
Kärrsvägen, Pålsboda VA 
Snickarvägen/Björkvägen VA 
 
Mindre arbeten orsakat av externt grävande verk/Ledningsarbeten/VA/Underhåll har uppgått till 
cirka 200 unika objekt. 
 
Avhjälpande åtgärder: 
Underhållslagning med kallasfalt 
Reaktiv asfalt – främst vinterjobb 
 
Övrigt: 
Grusvägsunderhåll 
Trafiksäkerhetsobjekt 
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Planering - Prioriterade toppgator 2022 utan inbördes ordning: 
 Hallsberg 
-Industrigatan 
-Lertagsgatan VA 
-Kajsabacksvägen VA 
-Esplanaden 
 
Vretstorp 
-Knölagatan 
 
Pålsboda 
-Norra Bangatan VA 
-Kuggängsvägen 
-Södra Promenaden VA 
 
Hjortkvarn 
-Norrköpingsvägen 
 
Östansjö 
-Blåbärsgatan 
-Breslättsgatan VA 
-Krallgatan VA 
-Granhöjdsgatan VA 
-Violgatan VA  
  
Gång- och cykelvägar: 
Utöver gator behöver det avsättas proportionella medel till gång- och cykelvägnätet i Hallsbergs 
kommun. 
 
Tillstånd: 
Standarden på gatunätet i Hallsbergs kommun håller i dagsläget en ganska dålig nivå i jämförelse 
med andra kommuner. Av det totala gatunätet är det ca en fjärdedel som i någon form borde ha varit 
åtgärdat enligt RoSY grundberäkning senast under 2021, alltså före 2022. Vägkapitalet fortsätter att 
minska i värde. 
Kommunstyrelsen beslutade under 2021 att ett tillskott om 4 miljoner kr för underhåll av gator och 
vägar inklusive gång- och cykelvägar. 
Det krävs dock fortsatt stora insatser för att hejda den negativa utvecklingen. 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

 

Drift- och serviceförvaltningen  
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Magnus Ribbing  Fredrik Brenkle 

Förvaltningschef  Gatuingenjör/Trafikingenjör 

 

Bilagor 

Powerpointpresentation: ”Beläggningsunderhåll DOS BU 211112.ppt”. 
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Brounderhåll status, utfört i år och planerade åtgärder - information
   

Ärendebeskrivning 
Tekniska avdelningen ansvarar för underhållet av kommunens broanläggningar i form av inventering, 
utredning, inspektioner, avhjälpande- och tillståndsstyrda åtgärder. 

Förslag till beslut 
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden att godkänna informationen. 

Ärendet 
Hallsbergs kommun förvaltar 45 st. brokonstruktioner. 
Pågående utredningar registrerarnas i BaTMan(Bridge and Tunnel Management). 
Nästa helinspektion av förvaltande brokonstruktioner 2024-. 
 
- 
 
Avhjälpande åtgärder 
 
Bro 1861-42-1/2 ”Dammkonstruktion för väg över Hjortkvarnsån på Ågatan, Hjortkvarn” 
Under augusti utfördes reparationer på dammen. Bl.a. har dammluckor och betongfästet för bron 
lagats samt förstärkning av fundamentet genomförts. Boo egendom har haft egen konsult inkopplad 
på ärendet och de bedömer att de har kunnat laga de mest akuta skadorna. Bärigheten kan dock 
fortfarande inte garanteras, därför är det fortsatt förbjudet för fordon att passera över dammen. 
 
Bro 1861-41-1 ”Pylonbron” 
Omfattande skadegörelse. Glasreperationer >200 000 kr, klottersanering, sanering hiss, m.m. 
Röjning vegetation GC-rampen vid norra parkering resecentrum. 
 
Övriga åtgärder enligt TB Förutbestämt underhåll, Hallsbergs kommun. 
 
- 
 
Underhållsplan – Förebyggande åtgärder efter tillståndsklass enligt inspektion registrerat i BaTMan. 
 
2022 - Bro 1861-25-1 ”Skallerudsvägen över Puttlabäcken”. Utbyte av brotrumma. Projekterat och 
utredning klar. Trumman ska ges minst de dimensioner som finns angivna i tillståndet för 
markavvattningsföretaget. Försenat tidigare p.g.a. grävmaskinsupphandling samt utredning av VA-
saneringsbehov invid objekt. 
 
2022-2025 - 12 objekt som innefattar bl.a. utbyte räcke/slitplank, justering upplag. 
Reparation/komplettering räcke, sidomurar och valv. Sprutning rör.  
 
 
 
 
Samzeliibron (Bro 18-209-1) 
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Trafikverkets åtaganden - Bropelare med fundament kommer att skyddas genom anläggandet av ett 
nytt påkörningsskydd och stoppbock vid en eventuell urspårning. På så sätt minimerar man också 
risken för utsläpp/läckage som kan påverka miljön negativt, då en urspårning kan innebära 
omfattande konsekvenser både för järnvägsområdet men även Samzeliibron. Arbetet beräknas starta 
Mars 2022. 
 
Fortsatt arbete 
Upphandla konsult som kan utreda hur arbeten över/intill spår kan utföras, vad som är möjligt med 
avseende på trafikbelastningen på järnvägen. Säkerställa att det finns vägar för omledning av trafiken 
på bron. 
Utred vilken bärighet bron skall ha i framtiden och hur lång återstående livslängd som avses erhålla 
med en reparation. 
Investeringar – planering av strategiska projekt 2021-2023 om 5 Mkr/år. 
Beräknad produktionskostnad(2019) 22 720 000 kr 
Projektera åtgärd (reparation eller utbyte). 
Upphandling - Utförande. 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

 

Drift- och serviceförvaltningen  

 

 

Magnus Ribbing  Fredrik Brenkle 

Förvaltningschef  Gatuingenjör/Trafikingenjör 

 

Bilagor 

Powerpointpresentation: ”Brounderhåll DOS BU 211112.ppt”. 
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 Datum 2021-11-12 Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  2(22) 

 

Innehållsförteckning 

1 Verksamhet och uppdrag ....................................................................... 3 

2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar .............................................. 4 

3 Mål ........................................................................................................ 9 

3.1 HÅLLBAR KOMMUN ................................................................................ 9 

3.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar. ................... 9 

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE .............................................................................. 9 

3.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning 

för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för 

ett lärande genom hela livet. ................................................................................... 9 

3.3 ALLAS INFLYTANDE ................................................................................. 9 

3.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 

kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter. ................................ 9 

3.4 GOD SERVICE ........................................................................................ 10 

3.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett 

professionellt bemötande och god service. ........................................................... 10 

4 Driftbudget .......................................................................................... 11 

4.1 Skattefinansierad .................................................................................. 12 

4.2 Avgiftsfinansierad ................................................................................. 12 

5 Investeringsbudget ............................................................................... 13 

5.1 Skattefinansierad .................................................................................. 13 

5.2 Avgiftsfinansierad ................................................................................. 14 

6 Budget på ansvar och verksamhetsnivå 

skattefinansierat/avgiftsfinansierat ............................................................... 15 

7 Personalplan ........................................................................................ 22 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Internkontrollplan 2022 
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1 Verksamhet och uppdrag 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande: Conny Larsson 

Förvaltningschef: Magnus Ribbing 

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och 
uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och 
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö 
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor 
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår 
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan 
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder. 

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har 
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna 
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där 
jäv annars skulle uppstå. 

Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn har under de senaste åren legat under 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen men sedan januari 2020 finns funktionen 
under Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, 
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta 
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel 
specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också lokalvårdsverksamhet där man arbetar 
mycket med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande 
och ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en 
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra 
anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter, lokala 
ordningsföreskrifter, upplåtelse av allmän platsmark samt olika dispenser. 

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 
anläggningskapital. 
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna, aktiviteterna och 
prioriteringarna för Drift och serviceförvaltningen 2022-2024: 

Fastighetsavdelningen 

Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2022 är att: 

 klara av de investeringar och projekt vi har framför oss 
 hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler genererar  
 klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har 
 fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att hålla sjuktalen nere 
 uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2 % beräknat på kvm 
 revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster 
 uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på 

förskolorna 
 fortsätta arbetet med underhållsplanen 
 förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2022 
 ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 Ökade fjärrvärmekostnader kräver ett utökat anslag som fördelas på 
kommunens hyresgäster. Kommunhusets hyreskostnader behöver ses över 
eftersom de är snedfördelade, och genomförd renovering och ombyggnad 
ger ökade kapitalkostnader. 

 Klara av att hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter 
fortfarande dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår 
många hus där skicket är undermåligt.  

 Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med 
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta 
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan 
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta 
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här 
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt 
gör. 

 Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens fastigheter t ex 
skolor, kommunhuset, kök Folkasbo/Sköllergården m.m.  

 Nya förskolor behövs, på söder i Hallsberg, i Vretstorp och i Pålsboda. 
 Behov finns av åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation. 
 Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor 

omfattning.  
 En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske. 
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Måltidsavdelningen 

Utmaningen inför 2022 är att få till en budget som täcker kommande 
kostnadsökningar. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de senaste två åren. 
Även framåt tycks livsmedelspriserna öka i högre takt än vad avdelningen har och 
kanske kommer att få kompensation för. En kostnadsökning syns också framgent 
för specialkost, när det gäller råvaror, och för anpassad kost som kräver 
förstärkning av personella resurser i köken.  

Andra utmaningar för måltidsavdelningen är: 

 att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om, intäkter 
och kostnader går inte hand i hand 

 att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas 
 att öka ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden för 

dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel 
 att bibehålla en låg sjukfrånvaro 
 att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det 
 att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar 
 Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya 

normer och behov. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med 
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller 
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten 
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya 
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. 

 För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 
krävs det ett tydligt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att 
kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och 
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för 
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik 
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat. 
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.  

 Behov finns även framöver att få en rimlig intäkt för de kostnader som 
genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna förväntar sig att få. 

 Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som 
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror. 

 Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår, 
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska 
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget. 

 Behov finns nu och framöver av utökad administrativ tid för kökscheferna 
och ökade resurser i form av vikarier. 
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Lokalvårdsavdelningen 

Utmaningarna för Lokalvårdsavdelningen under 2022 är: 

 Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för 
teamledare. 

 Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent 
vatten" i verksamheten. 

 Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen 
inom Lokalvårdsavdelningen. 

 Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt 
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar, så att 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls. 

 Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. 

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under 
2022 är: 

 Anslaget för beläggningsunderhåll under 2022 täcker inte behovet som 
krävs för att upprätthålla nuvarande gatu- och vägnäts standard. 

 Fortsatta anpassningsåtgärder för att slutföra flytten till Kommunaltekniska 
huset, och en ny tvätthall behöver byggas. 

 Utbyte behövs av bristfällig belysning. 
 Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, 

åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet. 
 Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, behöver bytas ut och 

kostnaden hanteras inom budgetram. Underlag för budget 2022–2024 
behöver tas fram. 

 Gatu- och trafikingenjörens och trafikhandläggarens arbetsuppgifter är 
omfattande. Stora personella insatser behövs bland annat inom 
beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och 
vägmärken. 

 Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat för 
belysning och vägunderhåll. 

 Eko-parken behöver resurser för att kunna hålla en hög standard när det 
gäller tillgänglighet och årligt underhåll av äventyrslekplats, hinderbana 
och Hälsans stig.  

 Inköp av maskiner och fordon för utbyte behöver ske kontinuerligt och 
även trafikanordningar och trafikskyltar behöver bytas ut. 

 Lekplatsernas upprustning och tillgänglighet behöver ses över årligen. 
 Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver antingen repareras eller 

bytas ut. 
 Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver 

genomföras årligen på samma nivå som tidigare. 
 Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas 

ut. 
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Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens avgiftsfinansierade verksamhet 
under 2022 är: 

 Genomförande av VA-saneringsplanen med hänsyn till budget och 
verksamhetens förutsättningar. 

 VA-systemet Vabas behöver kompletteras med grunddata kring 
kommunens VA-nät. 

 Genomförda inventeringar över återkommande källaröversvämningar visar 
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet 
behöver ligga även fortsatt på en relativt hög nivå. 

 Årliga återkommande investeringsbehov rörande maskiner och utrustning 
enligt en särskild plan. 

 Personalbyggnaden vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler 
är inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också 
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark i detaljplanen och ett 
permanent bygglov för en sådan placering kommer därför inte kunna 
beviljas. En lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds. 

 Tisarens VA-distributionsnät byggs enligt plan kommande år. 
 Projektet Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som 

bildats. Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp 
att beaktas. 

 En helt ny VA-taxa enligt Svenskt vattens riktlinjer ska tas fram. 

Bostadsanpassning 

Utmaningarna för Bostadsanpassningen under 2022 är att: 

 de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen tidigare finns inte kvar, 
då bedöms de ekonomiska förutsättningarna inte vara tillräckliga.  

Bygglov och miljötillsyn 

Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av 
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en 
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan 
kommun har ökat. I och med det nya verksamhetssystemet skapas möjligheter för 
att all administrativ hantering ska kunna ske i Kumla. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen är under 
implementering. Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut. De 
nya systemet kommer att vara mer anpassade för arbete i fält så att det 
administrativa arbetet kan effektiviseras. 

Alkohol och tobakstillsyn 

Alkohol- och tobakstillsynen har tidigare legat under Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, men sedan januari 2020 finns funktionen på Drift- 
och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg 
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gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak 
samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel har 
Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. 
Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare. 

Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra 
kommunerna och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten 
enligt respektive lagstiftning. 

Kommunerna tar ut avgifter från försäljningsställena för sin tillsyn av 
detaljhandeln avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också 
ut för den restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt 
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun 
har för verksamheten. 

Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott. 
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten 
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam 
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till 
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens 
kostnader över tid. 

Avslutande kommentar 

Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är 
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till 
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett 
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om 
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta 
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar 
för en fortsatt god utveckling med utrymme för kommande behov av insatser. 
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4 Driftbudget 

Driftbudget  

Antaganden och ramtilldelning skatt 

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 
perioden 2022–2024. Den beslutade ramtilldelningen av den 
skattefinansierade verksamheten för Drift- och servicenämnden är: 

2022: 32 818 tkr 

2023: 32 925 tkr 

2024: 33 032 tkr 

Personalkostnader 

Personalkostnader bygger på 2021 års lönenivå. 

Hyror 

Internhyror utgår från 2021 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under 
budgetperioden 2022-2024 och hänsyn tagen även till andra förändringar som kan 
påverka, som till exempel verksamhetsförändringar som kan innebära nya lokaler 
eller uppsagda lokaler som saknar nya hyresgäster. 

Kapitalkostnader och driftkonsekvenser 

Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade 
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar 
på nu pågående projekt. Alla projekt ska komponentavskrivas när projektet är 
avslutat vilket kan förändra avskrivningstiden och slutligen påverka våra 
kapitalkostnader i verksamhetens budget. 

Internräntan är 2,5 % 

Behov/satsningar 

Fortsatt satsning på ängsmarker och grönområden. 

Använda de medel som finns till gator och vägar på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

VA-verksamheten 

Den beslutade ramtilldelningen av den avgiftsfinansierade verksamheten för 
Drift- och servicenämnden är: 

2022: 0 tkr 

2023: 0 tkr 

2024: 0 tkr 

Drift- och servicenämnden föreslår en höjning av taxan 2022 med 7 %. Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. 

Lönerna räknas upp med 2,3 %. Internräntan är 1,5 %. 

När det gäller kapitalkostnader är de beräknade för samtliga föreslagna 
investeringar och nu pågående med beräknade avskrivningar. Alla projekt ska 
komponentavskrivas när projektet är avslutat vilket kan förändra 
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1 Verksamhet och uppdrag 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande: Conny Larsson 

Förvaltningschef: Magnus Ribbing 

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och 
uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och 
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö 
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor 
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår 
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan 
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder. Utöver detta även 
bostadsanpassning, där kommunen har skyldighet att anpassa bostäder för 
brukare med funktionsvariationer. 
Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har 
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna 
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där 
jäv annars skulle uppstå. 

Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn har under de senaste åren legat under 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen men sedan januari 2020 finns funktionen 
under Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, 
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta 
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel 
specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också lokalvårdsverksamhet där man arbetar 
mycket med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande 
och ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en 
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra 
anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter, lokala 
ordningsföreskrifter, upplåtelse av allmän platsmark samt olika dispenser. 

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 
anläggningskapital. 
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna, aktiviteterna och 
prioriteringarna för Drift och serviceförvaltningen 2022-2024: 

Fastighetsavdelningen 

Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2022 är att: 

• klara av de investeringar och projekt vi har framför oss 
• hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler genererar  
• klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har 
• fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att hålla sjuktalen nere 
• uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2 % beräknat på kvm 
• revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster 
• uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på 

förskolorna 
• fortsätta arbetet med underhållsplanen 
• förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2022 
• ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar 

• Utveckla samarbetet med övriga förvaltningar 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

• fortsätta arbetet med underhållsplanen 
• förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2022 
• Ökade fjärrvärmekostnader kräver ett utökat anslag som fördelas på 

kommunens hyresgäster. Kommunhusets hyreskostnader behöver ses över 
eftersom de är snedfördelade, och genomförd renovering och ombyggnad 
ger ökade kapitalkostnader. 

• Klara av att hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter 
fortfarande dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår 
många hus där skicket är undermåligt.  

• Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med 
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta 
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan 
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta 
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här 
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt 
gör. 

• Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens fastigheter t ex 
skolor, kommunhuset, kök Folkasbo/Sköllergården m.m.  

• Nya förskolor behövs, på söder i Hallsberg, i Vretstorp och i Pålsboda. 
• Behov finns av åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation. 
• Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor 

omfattning.  
• En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske. 
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Måltidsavdelningen 

Utmaningen inför 2022 är att få till en budget som täcker kommande 
kostnadsökningar. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de senaste två åren. 
Även framåt tycks livsmedelspriserna öka i högre takt än vad avdelningen har och 
kanske kommer att få kompensation för. En kostnadsökning syns också framgent 
för specialkost, när det gäller råvaror, och för anpassad kost som kräver 
förstärkning av personella resurser i köken.  

Andra utmaningar för måltidsavdelningen är: 

• att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om, intäkter 
och kostnader går inte hand i hand 

• att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas 
• att öka ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden för 

dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel 
• att bibehålla en låg sjukfrånvaro 
• att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det 
• att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar 
• att utveckla samarbetet med köpande förvaltningar 
• Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya 

normer och behov. 
• att i nettobudget särredovisa måltidskostnaderna för social-och 

arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen, 
dagcentralsverksamheten samt Sydnärkes utbildningsförbund. Särskilt 
fokus ska läggas på att finna en långsiktig lösning av dagcentralernas 
tidigare underfinansiering av måltidskostnader. (underskottet har årligen 
uppgått till 1 till 2 milj. kr). Åtgärder vad gäller effektivisering, intäkts- och 
kostnadsuppföljning och anslagstillskott kan vara framkomliga vägar. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

• Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med 
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller 
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten 
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya 
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. 

• För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 
krävs det ett tydligt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att 
kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och 
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för 
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik 
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat. 
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.  

• Behov finns även framöver att få en rimlig intäkt för de kostnader som 
genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna förväntar sig att få. 

• Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som 
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror. 

• Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår, 
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska 
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget. 
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• Behov finns nu och framöver av utökad administrativ tid för kökscheferna 
och ökade resurser i form av vikarier. 

Lokalvårdsavdelningen 

Utmaningarna för Lokalvårdsavdelningen under 2022 är: 

• Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för 
teamledare. 

• Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent 
vatten" i verksamheten. 

• Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen 
inom Lokalvårdsavdelningen. 

• Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt 
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar, så att 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls. 

• Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. 

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under 
2022 är: 

• Anslaget för beläggningsunderhåll under 2022 täcker inte behovet som 
krävs för att upprätthålla nuvarande gatu- och vägnäts standard. 

• Fortsatta anpassningsåtgärder för att slutföra flytten till Kommunaltekniska 
huset, och en ny tvätthall behöver byggas. 

• Utbyte behövs av bristfällig belysning. 
• Effektivisering av belysning genom armaturbyten, rörelsesensorstyrning, 

samt solcellsladdade armaturer. Arbetet ska inriktas mot sänkta 
driftkostnader. Belysning för oskyddade trafikanter prioriteras. 

• Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, 
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet. 

• Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, behöver bytas ut och 
kostnaden hanteras inom budgetram. Underlag för budget 2022 2024 
behöver tas fram. 

• Trafikhandläggaren ges uppdrag att ta fram förslag på 
parkeringsövervakning där målet är självfinansiering. 

• Gatu- och trafikingenjörens och trafikhandläggarens arbetsuppgifter är 
omfattande. Stora personella insatser behövs bland annat inom 
beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och 
vägmärken. 

• Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat för 
belysning och vägunderhåll. 

• Eko-parken behöver resurser för att kunna hålla en hög standard när det 
gäller tillgänglighet och årligt underhåll av äventyrslekplats, hinderbana 
och Hälsans stig.  

• Inköp av maskiner och fordon för utbyte behöver ske kontinuerligt. och 
även trafikanordningar och trafikskyltar behöver bytas ut. 

• Lekplatsernas upprustning och tillgänglighet behöver ses över årligen. 
• Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver antingen repareras eller 

bytas ut. 
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• Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver 
genomföras årligen på samma nivå som tidigare. 

• Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas 
ut. 

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens avgiftsfinansierade verksamhet 
under 2022 är: 

• Genomföra spolning/rengöring av huvudavloppskulvert i Hallsberg, 
påbörja utredningar för dagvattenhantering för Krallgatan Östansjö, samt 
utgående vattendrag Hallsberg och Pålsboda. 

• Genomförande av VA-saneringsplanen med hänsyn till budget och 
verksamhetens förutsättningar. 

• VA-systemet Vabas behöver kompletteras med grunddata kring 
kommunens VA-nät. 

• Genomförda inventeringar över återkommande källaröversvämningar visar 
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet 
behöver ligga även fortsatt på en relativt hög nivå. 

• Årliga återkommande investeringsbehov rörande maskiner och utrustning 
enligt en särskild plan. 

• Personalbyggnaden vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler 
är inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också 
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark i detaljplanen och ett 
permanent bygglov för en sådan placering kommer därför inte kunna 
beviljas. En lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds. 

• Tisarens VA-distributionsnät byggs enligt plan kommande år. 
• Projektet Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som 

bildats. Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp 
att beaktas. 

• En helt ny VA-taxa enligt Svenskt vattens riktlinjer ska tas fram. 

Bostadsanpassning 

Utmaningarna för Bostadsanpassningen under 2022 är att: 

• de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen tidigare finns inte kvar, 
då bedöms de ekonomiska förutsättningarna inte vara tillräckliga.  

Bygglov och miljötillsyn 

Egenkontrollen vad gäller tjänster för bygg-och miljö har inte varit 
tillfredsställande. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samarbete med Ks-
förvaltningen säkerställa kvalitén eller finna annat alternativ för verksamheten. 

Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av 
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en 
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan 
kommun har ökat. I och med det nya verksamhetssystemet skapas möjligheter för 
att all administrativ hantering ska kunna ske i Kumla. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen är under 
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implementering. Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut. De 
nya systemet kommer att vara mer anpassade för arbete i fält så att det 
administrativa arbetet kan effektiviseras. 

Alkohol och tobakstillsyn 

Alkohol- och tobakstillsynen har tidigare legat under Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, men sedan januari 2020 finns funktionen på Drift- 
och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg 
gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak 
samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel har 
Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. 
Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare. 

Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra 
kommunerna och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten 
enligt respektive lagstiftning. 

Kommunerna tar ut avgifter från försäljningsställena för sin tillsyn av 
detaljhandeln avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också 
ut för den restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt 
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun 
har för verksamheten. 

Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott. 
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten 
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam 
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till 
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens 
kostnader över tid. 

Avslutande kommentar 

Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är 
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till 
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett 
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om 
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta 
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar 
för en fortsatt god utveckling med utrymme för kommande behov av insatser. 
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4 Driftbudget 

Driftbudget  

Antaganden och ramtilldelning skatt 

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 
perioden 2022–2024. Den beslutade ramtilldelningen av den 
skattefinansierade verksamheten för Drift- och servicenämnden är: 

2022: 32 818 tkr 

2023: 32 925 tkr 

2024: 33 032 tkr 

Personalkostnader 

Personalkostnader bygger på 2021 års lönenivå. 

Hyror 

Internhyror utgår från 2021 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under 
budgetperioden 2022-2024 och hänsyn tagen även till andra förändringar som kan 
påverka, som till exempel verksamhetsförändringar som kan innebära nya lokaler 
eller uppsagda lokaler som saknar nya hyresgäster. 

Kapitalkostnader och driftkonsekvenser 

Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade 
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar 
på nu pågående projekt. Alla projekt ska komponentavskrivas när projektet är 
avslutat vilket kan förändra avskrivningstiden och slutligen påverka våra 
kapitalkostnader i verksamhetens budget. 

Internräntan är 2,5 %, för Kommunaltekniska huset 1%. 

Behov/satsningar 

Den ramförstärkning som bostadsanpassningen har haft under flera år fram till 
2020 är inte kvar 2022. Det innebär att utrymmet för bostadsanpassningen nu är 
1,7 mkr 2022, vilket inte motsvarar behovet. 

Ängsmarkssatsningen som förvaltningen erhöll extra engångsmedel till under 
2021 ska utvärderas. I de fall där skötselplanen ej uppfyllts ska utredas om de ska 
återgå till tidigare skötselplan. Fortsatt satsning på ängsmarker och grönområden. 
 

Beläggningsunderhållet är eftersatt och 4,5 mkr saknas för att komma upp till 6,5 
mkr/år som är den nivå som krävs för att behålla den standard vi nu har. För att på 
10 år beta av det eftersatta underhållet på 20 mkr, skulle ytterligare 2 mkr/år 
behövas. Använda de medel som finns till gator och vägar på ett så effektivt sätt 
som möjligt. 

Nämnd och förvaltning ska arbeta för införande av regelbundna hälsokontroller 
för personalen. 

Fordonsverkstadens budgetunderskott ska arbetas ner till ett nollresultat för 2023 
och 2024. 

Fastighetsavdelningen åläggs att redovisa till nämnden vilka kostnader som ingår 
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Internkontrollplan 2022   

Ärendebeskrivning 
Drift- och servicenämnden beslutade vid nämndmötet i oktober att återremittera ärendet till 
förvaltningen som fick i uppdrag att formulera tre nya kontroller i internkontrollplanen för 2022 
enligt det som framförts i yrkande. 
Gösta Hedlund (C) har påtalat brister i handläggning av ärenden och även i handlingar som ligger till 
grund för beslut i nämnden. Ett önskemål finns därför om att egenkontrollen skärps upp. 
Synpunkterna om de brister som upptäckts har förmedlats till verksamheten. Rutiner har upprättats 
och används nu för att minimera risken att handlingar som lämnas till nämnden är felaktiga. Det är 
viktigt att det finns bra rutiner i det löpande arbetet, det säkrar bättre upp hanteringen så att risken 
för fel även i handläggningen kan minimeras. 
Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans 
skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får också rättas av den myndighet som har 
meddelat beslutet, enligt § 36 i Förvaltningslagen. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner därmed den föreslagna Internkontrollplanen för 2022 och 
känner sig trygg med de åtgärder som vidtagits för att minimera bristerna i handläggning av ärenden 
och även i handlingar som ligger till grund för beslut i nämnden 

Ärendet 
Förslag till ny Internkontrollplan för 2022 har tagits fram genom att förslag från förvaltningen har 
presenterats och justerats tillsammans med nämnden vid nämndens arbetsdag. 
Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs 
utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra den ekonomiska 
redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal, det vill säga skydda mot fel och 
oegentligheter.  
Det innebär också att finns en rimlig avvägning av kostnaderna för riskanalys, kontroller och 
uppföljning i förhållande till verksamhetens mål, karaktär och kostnader. En intern kontroll som är 
integrerad i den löpande styrningen och verksamheten är mer ändamålsenlig än den som utförs vid 
sidan av. Om insatserna inom den interna kontrollen uppfattas som ett åläggande, utan insikt om 
samband och syfte, finns risk att insatserna genomförs som en plikt och att den interna kontrollen 
inte får någon effekt.  

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

Magnus Ribbing 

Förvaltningschef   
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun

1.1 Styrande dokument

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade 
ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet.

Av reglementet framgår följande:

 Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
 Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om 

sådana.
 Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
 Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen.
 Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen.
 Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation

Enligt reglementet (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 
ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.

Vidare framgår (§3) att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den 
enskilda nämnden har därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen
 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas.
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Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
1 Att inte använda leverantörer där ramavtal 

tecknats.
3. Möjlig 4. Allvarlig 12

2 Att upphandlingar inte genomförs enlig LOU. 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

3 Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast 
månaden efter leverans.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

4 Att syftet och deltagare vid representation inte 
anges.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

5 Att varan eller tjänsten inte är beställd. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

6 Att samtliga kundfordringar inte blir betalda. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ekonomi

7 Att syfte och deltagare vid resor inte anges. 3. Möjlig 2. Lindrig 6

8 Att dokumenthantering/arkivering inte sker 
enligt planen.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

9 Att kommunens riktlinjer angående mutor och 
bestickning inte tas upp på varje avdelning.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Administration

10 Att registrering av allmänna handlingar inte sker 
enligt lag.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

11 Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen 
på kommunens gator och vägar.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

12 Att rapportering om snöröjning och 
halkbekämpning i sociala medier inte sker.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

13 Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten 
inte redovisas till nämnden.

3. Möjlig 1. Försumbar 3

Verksamhetsspecifik

14 Att anmälningsärenden inom 
miljötillsynsverksamheten inte redovisas till 
nämnden.

3. Möjlig 1. Försumbar 3
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Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
15 Att arbetsskador inte rapporteras till rätt 

instanser.
3. Möjlig 3. Kännbar 9Arbetsmiljö

16 Att tillbud inte rapporteras till närmsta chef. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Dataskydd 17 Att inte personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med 
leverantörer av nya system/register där 
personuppgifter hanteras.

3. Möjlig 3. Kännbar 9
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2 Internkontrollplan

2.1 Ekonomi
 Risk Kontrollmoment

Att använda leverantörer där ramavtal tecknats.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att vi köper varor och tjänster hos leverantörer där ramavtal finns om de kan leverera dessa. 
Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att inte använda leverantörer där ramavtal tecknats.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att använda leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att vi ingår avtal med leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts. 
Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att inte upphandlingar genomförs enlig LOU.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att samtliga tjänster har blivit debiterade senast månaden efter leverans.
Ansvarig funktion? 
Fakturerande administratör/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla utförda tjänster som ska debiteras internt eller extern blir fakturerade senast 
månaden efter utfört arbete. Fakturerande administratör kontrollerar genom stickprov
löpande under året och avvikelser dokumenteras och lämnas till avdelningschef senast den 15 
i redovisningsmånaden.

Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast månaden efter 
leverans.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Att syftet och deltagare vid representation inte anges. Att syfte och deltagare anges vid representation.
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 Risk Kontrollmoment
Ansvarig funktion? 
Granskare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare. Utdrag ur ekonomisystemet från 
representationskonton, 71*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och avvikelser 
lämnas till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Kontrollera att varan eller tjänsten beställts innan mottagning, signering och betalning.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
En beställning ska finnas tillgänglig innan mottagning och signering av varan får ske. Kontroll 
av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef 
senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att varan eller tjänsten inte är beställd.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att samtliga kundfordringar har blivit betalda.
Ansvarig funktion? 
Ekonom/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att rapportera avvikelser på icke betalda kundfakturor, eventuella avbetalningsplaner och 
kundförluster. Utdrag ur kundreskontran av förfallna fakturor. Avvikelser dokumenteras och 
rapporteras till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att samtliga kundfordringar inte blir betalda.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att syfte och deltagare anges vid resor.
Ansvarig funktion? 
Granskare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år

Att syfte och deltagare vid resor inte anges.

Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare.  Utdrag ur ekonomisystemet från 
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 Risk Kontrollmoment
resekonton, 70*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och avvikelser lämnas till 
avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.2 Administration
 Risk Kontrollmoment

Att dokumenthantering/arkivering sker enligt planen.
Ansvarig funktion? 
Arkivredogörare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att planen efterlevs. Arkivredogörare kontrollerar valfri tjänsteperson att den 
arkiverar sitt ansvarsområdes handlingar enligt dokumenthanteringsplanen. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att dokumenthantering/arkivering inte sker enligt planen.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratys
Säkerställa att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning tas upp på varje avdelning 
minst en gång per år.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år.
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontroller på att varje avdelning har behandlat ämnet. Minnesanteckningar granskas från 
APT-möten i personalgrupperna för att kontrollera att riktlinjerna tagits upp. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning inte tas upp 
på varje avdelning.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att registrering sker enligt lag.
Ansvarig funktion? 
Registrator/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år

Att registrering av allmänna handlingar inte sker enligt lag.

Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att registrering av allmänna handlingar sker enligt lag. Stickprovskontroll 
genomförs en gång per år, genom att registrator besöker en chef och kontrollerar en vald dags 
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 Risk Kontrollmoment
e-postväxling i personbrevlådan. Avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.3 Verksamhetsspecifik
 Risk Kontrollmoment

Redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar till nämnden.
Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att underhållsplanen redovisas till nämnd. Nämndsekreteraren dokumenterar 
avvikelser och rapporterar till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens 
gator och vägar.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Kontrollera att jourarbetsledaren rapporterat i sociala medier dagligen vid vintersäsong.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att väderförhållanden och åtgärder rapporteras. Tekniske chefen granskar rapporteringen i 
sociala medier, dokumenterar avvikelser löpande och rapporterar dessa till förvaltningschefen 
senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att rapportering om snöröjning och halkbekämpning i sociala medier 
inte sker.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd.
Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att tillsynsärenden redovisas till nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar 
avvikelser och rapporter dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten inte redovisas till 
nämnden.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Att tillsynsärenden inom miljötillsynsverksamheten inte redovisas till Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd.
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 Risk Kontrollmoment
Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att tillsynsärenden redovisas till nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar 
avvikelser och rapporterar dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

nämnden.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.4 Arbetsmiljö
 Risk Kontrollmoment

Rapportering av arbetsskador till rätt instanser.
Ansvarig funktion? 
Ansvarig arbetsledare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis (i samband med sjukfrånvarorapportering till nämnden)
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla arbetsskador rapporteras till rätt instanser. Ansvarig arbetsledare kontrollerar, 
dokumenterar avvikelser och rapporterar dessa till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden.

Att arbetsskador inte rapporteras till rätt instanser.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Rapportering av tillbud till närmsta chef.
Ansvarig funktion? 
Ansvarig arbetsledare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis (i samband med sjukfrånvarorapportering till nämnden)
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla tillbud rapporteras till närmsta chef. Ansvarig arbetsledare kontrollerar, 
dokumenterar avvikelser och rapporterar dessa till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden.

Att tillbud inte rapporteras till närmsta chef.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
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2.5 Dataskydd
 Risk Kontrollmoment

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med nya systemleverantörer
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
Två ggr/år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med leverantörer av nya system/register där 
personuppgifter hanteras. Avdelningschef kontrollerar, dokumenterar avvikelser och 
rapporterar dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att personuppgiftsbiträdesavtal inte tecknas med leverantör av nya 
system/register där personuppgifter hanteras.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
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                                     HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2021-10-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 39 013 -        39 013 -             -                   0%
Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 13 034 -        13 043 -             9 -                     0%

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Budget 2110 Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 311 -              311 -                  -                   259 -               173 -                  

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 521 -           2 521 -               -                   2 228 -            2 226 -               

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 264 -              464 -                  200 -                 220 -               562 -                  

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                 -                     -                   -                  205                   

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 345 -           2 495 -               150 -                 1 955 -            2 586 -               

Gatuingenjör, Ansvar 302300 (tillägg 4 mkr från planeringsreserv) 12 903 -        12 903 -             -                   11 419 -          13 217 -            

Trafikhandläggare, Ansvar 302301 722 -              722 -                  -                   602 -               352 -                  

Gata/Park, Ansvar 330000 (tillägg 300 tkr från planeringsreserv) 14 895 -        14 895 -             -                   11 971 -          11 626 -            

Fastighet, Ansvar 112100-112150 782 -              782 -                  -                   1 496 -            519 -                  

Bostadsanpassning, Ansvar 112190   1 693 -           2 043 -               350 -                 1 410 -            1 760 -               

Städ, Ansvar 1122* -                 -                     -                   -                  429                   

Måltid, Ansvar 1123* -                 -                     -                   -                  23 -                    

Miljö, Ansvar 210000 1 972 -           1 972 -               -                   1 643 -            1 594 -               

Bygglov, Ansvar 220000 605 -              95                     700                  504 -               550                   

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                 -                     -                   -                  67 -                    

Totalt DOS Skatt 39 013 -     39 013 -         -                33 707 -      33 521 -         

Orsaker till avvikelse:

fått 100 tkr till uppdraget att färdigställa gångstig i östra delen av Ekoparken. Sittplatser/bänkar ska skapas för utplacering 

i kommunen i samråd med boende på orten (§ 44).

Utöver beslutad ram på 34 713 tkr tillkommer drift på 300 tkr beslutat på KS 2021-04-13: Från planeringsreserven har DOS 

Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 31 oktober på 186 tkr efter att hänsyn är tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i 

periodiseringar. I dagsläget beräknas ett resultat inom ram till årets slut på alla verksamheter förutom eventuellt Bostadsanpassningen.

Bostadsanpassningen visar ett underskott på -350 tkr för perioden och det kan bli svårt att komma inom ram till årets slut, prognosen till årets slut är minus 350 

tkr mot budget. Sedan tidigare år har verksamheten ett bostadsanpassningsärende som inte har blivit utfört, prognosen har varit ett färdigställande innan årets 

slut men i dagsläget är ärendet stillastående och kan troligen bli klart först under 2022. Kostnaden för det specifika ärendet kan bli cirka 1 mkr som 

förvaltningen inte har utrymme för.

Fordonsverkstaden har arbetat med en flytt till nya lokaler och har därmed inte kunnat bedriva den vanliga verksamheten under en längre tid och fått minskade 

intäkter på grund av detta. Nu är arbetet igång igen som vanligt och förhoppningen är att försöka komma inom ram till årets slut. Men då det är endast två 

månader kvar av året så lägger vi en prognos med en avvikelse på minus 200 tkr, för perioden är underskottet 342 tkr.

Tekniska chefen visar också ett underskott för perioden på 631 tkr och arbete pågår med att hitta en lösning på detta. Verksamheten har personalkostnader 

som borde ligga under trafikhandläggaren som idag visar ett överskott i sin verksamhet på 250 tkr. Prognosen till årets slut är en avvikelse på minus 150 tkr.

Fastighetsavdelningen visar ett överskott på 977 tkr för perioden men beräknar komma inom ram till årets slut, kapitalkostnader kommer senare under hösten 

då vi aktiverar färdiga projekt.

Bygglov visar högre utfall på intäkterna för perioden på 2 318 tkr mot förra årets utfall 1 567 tkr för samma period och är redan ett högre utfall än budget på 

helår med 686 tkr (12-delar i budget). Vår prognos till årets slut är en avvikelse på plus 700 tkr.

Gatuingenjören visar ett stort minus på -1 798 tkr men beräknar ligga inom budgetram till årets slut. Överskott mot budget på verksamheten Gatubelysning 

med 737 tkr och Broar 433 tkr.

Övriga verksamheter beräknas klara ett resultat inom budgetram till årets slut.                                         

Från planeringsreserven har DOS fått 200 tkr till anläggning av ängsmark för att gynna pollinerande insekter (§ 43).  Dessutom en utökad ram på 4 mkr till gator 

och vägar inkl gång och cykelvägar beslutat i KS 2021-06-01 från planeringsreserven (§ 70).

Page 292 of 300



Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2021-10-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök, projekt 30036 -100 0 100 0% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda, projekt 10110 -925 -925 0 0% -482

Inventarier, projekt 10109 (Skördetröskan) -1 324 -1 324 0 0% -761

Förnyelse digitala verktyg, projekt 10110 -25 -25 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor, projket 10021 -650 -650 0 0% -135

Kamerabevakning och låssytem, projekt 10117 -500 -500 0 0% -494

Ridhuset Lindhult,  projekt 10094 -824 -824 0 0% -149

Intern hyresgäst,asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar, projekt 

10092 -1 650 -1 650 0 0% -2125

Belysning KTH Skördetröskan, projekt 30005 -200 -200 0 0% -60

Tvätthall Skördetröskan, projekt 10118 -300 -300 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026 -443 -443 0 0% -254

Måltidsavdelningen: 

Maskiner kök, projekt 10008 -1 400 -1 400 0 0% -710

Städavdelningen: 0

Maskiner, projekt 10018 -275 -275 0 0% -218

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001 -2 368 -2 368 0 0% -420

Trafikanordningar, projekt 30216 -150 -150 0 0% -150

Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 30002 -250 -50 200 0% -344

Diagnosverktyg verkstad, projekt 30042 -50 -59 -9 0% -59

Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004 -50 0 50 0% -50

Lekplatser, upprustning, projekt 10026 -250 -250 0 0% 0

Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 30001 -300 -300 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt: projekt 30200, 30213,30214,30215 -1 000 -1 350 -350 0% -1746

Totalt DOS Skatt  -13 034 -13 043 -9 0% -8 157

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4, projekt 10096 0 -151 -151 0% -166

Åtgärder i Spontanlekplatsen, projekt 30041 -680 -708 -28 0% -708

Åtgärder inom centrumutveckling, projekt 30043 -1 000 -1 000 0 0% -157

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 10107 -399 -248 151 0% 0

Transtenskolan tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070 -129 -129 0 0% -97

Folkasboskolan ventilation, projket 10104 -2 670 -4 066 -1396 0% -4 066

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112 -1 244 -1 244 0 0% -1 065

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 -1 452 -734 718 0% -734

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101 -1 141 -1 363 -222 0% -1 363

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105 -2 416 -2 416 0 0% -2 300

Allébadet driftutrustning, projekt 10097 -910 -1 798 -888 0% -1 838

Sörängen (fd Childrens) LSS verksamhetsanpassning, projekt 10119 -2 500 -3 196 -696 0% -3 216

Renovering Centrumhuset, utredning och byte av undercentral, projekt 

10123 -1 500 -1 500 0 0% -207

Ny kylmaskin samt kringutrustning Sydnärkehallen, projekt 10120 + 3 500 tkr 

2022 -500 -500 0 0% -41

Förskolan Gläntan ventilation, projekt 10122 -1 500 -1 500 0 0% -1

Fönsteråtgärder och takrenovering Västra skolan etapp 1,  projekt 10121

-2 000 -2 000 0 0% 0

Hässlebergsskogen, projekt 35505  tillägg från 2020 0 -159 -159 100% -159

Sanering VA-ledningar, projekt 35002 tillhör gata 0 -141 -141 100% -141

Samsala 2B-C exploatering, projekt 35506 -7 300 -7 300 0 0% -231

Strategiska investeringar beslutade av KS: -27 341 -30 153 -2 812 10% -16 490
Orsaker till avvikelse DOS skatt: 
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202110 Budget 202110 Budget helår 

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -173 -259 -311

Teknisk planering 21500 -1414 -1 237 -1 484

Bygglovsverksamhet 21501 724 -504 -605

Allmän markreserv 21505 -36 -19 -23

Fastighetsreglering 21506 -3 -84 -101

Bostads- och affärshus 21507 -101 -93 -160

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -6656 -5 823 -6 987

Beläggning underhåll 24901 -9232 -7 525 -8 231

Vinterväghållning 24902 -1689 -2 211 -3 420

Barmarksrenhållning 24903 -148 -687 -824

Gröna ytor 24904 -172 -237 -203

Trafikanordning 24905 -381 -442 -531

Gatubelysning 24906 -2126 -2 863 -3 436

Broar/stödmurar 24907 -597 -1 030 -1 237

Dagvattenavledning 24908 -244 -331 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -841 -841 -940

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -17 -20

Trafikreglering 24913 -228 -439 -526

Parkeringsövervakning 24914 -117 -163 -196

Parker mm 25000 -873 -577 -692

Skogs- och naturparker 25001 -1035 -872 -1 240

Gräsytor 25002 -1086 -1 349 -1 325

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -803 -973 -1 181

Lekplatser 25004 -502 -538 -646

Natur- och kulturreservat 25005 -97 -51 -62

Miljöbalken 26100 -438 -973 -1 167

Livsmedelslagen 26101 -1156 -670 -804

Alkoholtillstånd 26700 -295 -339 -407

Tobakstillstånd 26701 245 255 306

Läkemedelstillstånd 26702 -16 84 101

Bostadsanpassning 51001 -1934 -1 410 -1 693

Avfallshantering gemensamt 87000 244 6 7

Lakvattenrening 87005 -243 0 0

Gemensamma lokaler 91000 70 108 130

Förvaltningslokaler 91010 -3107 -1 668 -1 843

Fritidslokaler 91020 3405 2 127 2 553

Skol- och förskolelokaler 90541 7015 4 836 6 706

Vård- och omsorgslokaler 91040 -387 -31 -37

Övriga lokaler internt 91050 1058 1195 1434

Övriga lokaler externt 91060 -119 -284 -341

Fastighetsförvaltning 91070 -1270 -1110 -1 332

Vaktmästeri 91071 -3793 -3 841 -4 609

Teknikgrupp 91072 -1304 -1 080 -1 297

Snickare 91073 -1587 -958 -1 149

Hjälpmedelscentralen 91074 212 211 254

Städverksamhet 91080 407 32 39

Övrigt städ externt 91090 -62 0 0

Gemensamma verksamheter 92000 -2651 -2581 -2 944

Fordonsförvaltare 92016 233 0 0

Personal intern försäljning 92021 1047 1015 1 218

Maskiner intern försäljning 92022 657 754 905

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -518 -189 -227

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -43 -31 -37

Bilpoolens leasingbilar 92025 -4 0 0

Måltidsverksamhet 92030 51 0 0

Ej attesterat och vidarefaktureras -1 391 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -33521 -33707 -39013

Beräknad prognos till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar är -9 tkr i dagsläget. Diagnosverktyg till verkstaden blev 9 tkr 

dyrare än beräknat. Trafiksäkerhetsprojekten visar ett underskott till årets slut på 1 350 tkr mot budget, en avvikelse på 350 tkr. Kommunen har fått bevilat 

bidrag på 50 % av beräknade utgifter för projekten, bidraget betalas ut när de är färdigställda. Projekten Ortsbesök, Gator och vägar gemensamt samt 

Tillgänglighetsanpassning ingår till viss del i arbetet med trafiksäkerhetsprojekten och utgifterna är konterade där. Åtgärderna består av farthinder vid 

Gränsgatan, tillgänglighetsanpassning av busshållplats och ny trottoar vid Skolgatan i Vretstorp. 

Strategiska investeringar: Investeringar som Sydnärkehallens omklädningsrum, ventilation Folkasboskolan, Fredriksbergsskolans tak, Folkasboskolans fasad och 

fönster, Allébadet, fjärrvärmekulvert Transtenskolan och Spontanlekplatsen blev inte bli klara under 2020 utan pågår eller är nästan klara. överföring av ram 

ingår i budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Reinvestering och exploatering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS utfall 2021-10-31
(tkr)

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 35008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -1 920 -1 920 0 -332

Maskin- och fordonsanskaffning rörnät, projekt 35008 

verksamhet 86508. -500 -500 0 0

Sanering VA-nät, projekt 35002 och 35019. -4 000 -5 550 -1 550 -5 076

VA-avdelningens investeringar, projekt 35100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Budget -1 029 tkr överfört från 2020. -5 829 -4 279 1 550 -940

Nödvattenrum, projekt 35014. Budget -600 tkr önskas från 2020. -600 -600 0 0

Totalt DOS investeringar: (Budget 10100 tkr + överf 2749 tkr) -12 849 -12 849 0 -6 348

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala III), projekt 

30019. Budget -1 663 tkr överfört från 2020. -1 663 -2 502 -839 -2502

Sjöledning Tisaren , projekt 35015 -7 613 -7 613 0 -5 554

VA-utbyggnad Toskabäcken, projekt 35016 -6 317 -6 317 0 -7 259

VA-utbyggnad Tunbohässle Tisaren, projekt 35017 -200 -263 -63 -263

VA-utbyggnad Tunbohässle Tisarstrand, projekt  35018 -70 -122 -52 -122

Utbyggnad VA-nät Tisaren, projekt 35023 -7 561 -7 561 0 0

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -477 0 -477

Exploatering Kvarsätter, projekt 35021 -1 300 -1 300 0 -12

Exploatering Samsala 2 B-C, projekt 35506 -6 100 -6 100 0 -812

Totalt strategiska investeringar: -30 824 -32 255 -954 -17 001

Totalt DOS Avgift -43 673 -45 104 -954 -23 349

Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå drift

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2110 Budget 2110 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -4302 -3 657 -4389

VA-avgifter hushåll 86501 17 749 18 517 27775

VA-avgifter industri 86502 4 246 4 510 5935

Inventering VA-nät 86504 -683 -725 -870

Anskaffning vatten 86505 -1 547 -2 846 -3415

Produktion vatten 86506 -451 -771 -925

Distribution vatten 86507 -301 -14 -16

VA-nät gemensamt 86508 -4 843 -3 567 -4280

Avloppspumpstationer 86509 -364 -704 -845

Reningsverk 86510 -8 928 -10 023 -12027

Reserv vattentäkter 86511 -108 -96 -116

Leverans vatten 86512 -2 103 -2 751 -3301

Spillvattenavledning 86513 -1 058 -610 -732

Dagvattenavledning 86514 -499 -391 -469

Dagvattenhantering 86515 0 -23 -28

Slamhantering VA 86516 -4 -682 -818

Vattenmätning 86517 -663 -783 -940

Maskiner VA 86518 -389 -449 -539
Ej attesterade fakturor -735

Totalt -4983 -5065 0

Sanering VA-nät visar en prognos till årets slut på -1 550 tkr men hämtas upp genom minkade investeringar på VA-

avdelningen. 
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