SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

18:30-20:20

Alléskolan aula, Hallsberg

Hans Karlsson (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Inger Hellqvist (C) (2:e vice ordförande)
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Catrine Rusthoi (S)
Thomas Larsson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Emelie Mc Quillan (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Andreas Zakrisson (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Martin Pettersson (KD)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Peter Hörlin (S) ersätter Christel Forsberg (S)
Lillemor Pettersson (S) ersätter Kjell Rapp (S)
Andreas Glad (KD) ersätter Lena Gunnarsson
(KD)
Gert Öhlin (L) ersätter Erik Storsveden (L)
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Kommunfullmäktige
Sören Pettersson (V) ersätter Peter Tillman (V)

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marie Hellgren (Ekonomichef) §§94-104
Roger Edström (Ekonom)
Magnus Larsson (Näringslivschef)
Peter Sjerling (VD Hallbo) §97

Protokollet innehåller paragraferna §§94-109
Ordförande

_________________________________________________________________
Hans Karlsson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Elin Jensen (SD)
Christina Johansson (S)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunfullmäktige
2021-11-29
§§
till och med
Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 285

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Allmänhetens frågestund
Aktuell information
Hemställan om kommunfullmäktiges synpunkter
Avsägelser och fyllnadsval
VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun
Revidering av taxa enligt miljöbalken
Taxa Hälso- och sjukvård
Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
VA-plan med delplaner 1-5
Interpellation till drift- och servicenämndens ordförande, Conny Larsson, angående
livsmedelssäkerhet
Obesvarade motioner
Förslag från kommuninvånare
Meddelanden
Ledamöternas frågestund
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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§ 94- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på
detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Elin Jensen (SD) och Christina Johansson (S).
Justeringen sker senast den 10 december.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Page 6 of 285

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29
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§ 95- Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på
dagordningen.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
§ 95
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§ 96- Aktuell information
Beslut
Punkten utgår då ingen information inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Aktuell information
§ 96
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§ 97 - Hemställan om kommunfullmäktiges synpunkter
(21/KS/193)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) har inkommit med en hemställan om
kommunfullmäktiges synpunkter på avyttring av delar av Hallbos fastighetsbestånd.
Enligt §10 i Förordnande för Hallsbergs bostadsstiftelse står att kommunfullmäktiges
yttrande ska inhämtas innan beslut fattas i frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås ställa sig positiva till inriktningen.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Peter Sjerling, VD för Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo), föredrar stiftelsens hemställan till
kommunfullmäktige.
Magnus Andersson (S) föredrar kommunstyrelsens beredning av ärendet.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Deltar inte i beslutet

Anders Lycketeg (C), Siw Lunander (S), Jimmy Olsson (SD), Thomas Larsson (S) deltar inte i
beslutet.
Tryggve Thyresson (V), Veronica Löfling (V) och Sören Pettersson (V) lägger ner sina röster.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till inriktningen.

Beslutsunderlag



TS Hemställan om kommunfullmäktiges synpunkter
Hemställan från Hallbo

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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21/KS/193
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/193

Hemställan om kommunfullmäktiges synpunkter
Ärendebeskrivning

Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) har inkommit med en hemställan om kommunfullmäktiges
synpunkter på avyttring av delar av Hallbos fastighetsbestånd.
Enligt §10 i Förordnande för Hallsbergs bostadsstiftelse står att kommunfullmäktiges yttrande ska
inhämtas innan beslut fattas i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunen inte har någon erinran mot förslaget.

Ärendet

Hallbos bestånd inrymmer många fastigheter som är i dåligt skick på grund av ålder och eftersatt
underhåll. Hallbo har idag låneskulder på 499 miljoner kronor som Hallsbergs kommun borgar för.
Efter att ha undersökt olika alternativ har Hallbo kommit fram till att en avyttring av delar av
beståndet är att föredra för att dels kunna amortera på låneskulden och dels ROT-renovera det
bestånd som ska finnas kvar.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Hemställan från Hallbo
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§ 98 - Avsägelser och fyllnadsval
(21/KS/17)

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval kommer att hållas gällande ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs
kommunhus AB, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i
bildningsnämnden, god men enligt fastighetsbildningslagen för tätortsfrågor och
begravningsförrättare.
Veronica Wallgren (S) har inkommit med begäran om att från och med 2022-0101 entledigas från sina uppdrag som kommunalråd, ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämnden, ledamot i samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM), ersättare i
Sydnärkegruppen, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Hallsbergs kommunhus AB och
förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att välja Peter Tillman (V) som ny ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs
kommunhus AB och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
att välja Göril Thyresson (V) som ny ersättare i bildningsnämnden.
att välja Tomas Wetterberg (S) som ny begravningsförrättare.
att välja Christian Selg Enander (S) som ny god man enligt fastighetsbildningslagen för
tätortsfrågor.
att entlediga Veronica Wallgren (S) från sina uppdrag som kommunalråd, ordförande i socialoch arbetsmarknadsnämnden, ledamot i samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM),
ersättare i Sydnärkegruppen, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Hallsbergs kommunhus
AB och förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta gäller från och med
2022-01-01.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Christina Torpman, kommunsekreterare, redogör för de inkomna avsägelserna.
Christina Johansson (S), ordförande i valberedningen, redogör för de inkomna
nomineringarna till fyllnadsvalen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att entlediga Veronica Wallgren (S) från sina uppdrag som kommunalråd, ordförande i socialoch arbetsmarknadsnämnden, ledamot i samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM),
ersättare i Sydnärkegruppen, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Hallsbergs kommunhus
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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AB och förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta gäller från och med
2022-01-01.
att entlediga Oscar Lundqvist (SD) från sina uppdrag som ledamot i Hallsbergs
bostadsaktiebolag (HBAB) och ersättare i drift- och servicenämnden.
att entlediga Dan Fredriksson (SD) från sitt uppdrag som ersättare i Hallsbergs
bostadsaktiebolag (HBAB).
att välja Peter Tillman (V) som ny ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs
kommunhus AB och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
att välja Göril Thyresson (V) som ny ersättare i bildningsnämnden.
att välja Tomas Wetterberg (S) som ny begravningsförrättare.
att välja Christian Selg Enander (S) som ny god man enligt fastighetsbildningslagen för
tätortsfrågor.
att välja Oliwer Wardhoff (SD) till revisor.
att välja Viktoria Svanberg (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
bildningsnämnden.
att välja Oscar Lundqvist (SD) som ny ledamot i drift- och servicenämnden och ersättare i
Hallsbergs bostadsaktiebolag (HBAB).
att välja Dan Fredriksson (SD) som ny ersättare i drift- och servicenämnden och ledamot i
Hallsbergs bostadsaktiebolag (HBAB).

Beslutsunderlag




Avsägelse, Veronica Wallgren
Avsägelse, Oscar Lundqvist
Avsägelse, Dan Fredriksson

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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HALLSBERGS

KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Blanketten Iämnas

Administrativa avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Oscar Lundqvist

Partitillhörighet:

Sverigedemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag
framför de uppdrag du

vill

Hallsbergs

avsäga dig

kommun,

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

Ledamot Hallsbergs bostads AB (HBAB)
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Datum:

i

(

—

Z/

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

0582-68 50 02

577—3338

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr
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HALLSBERGS
%;

KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Blanketten lämnas till
kommunsekreteraren

Administrative avdelningen

Blankett för avsägelse frän uppdrag

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Dan Fredriksson

Partitillhörighet:

Sverigedemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag Hallsbergs kommun,
i

framför de uppdrag du

vill

avsäga dig

Ersättare Hallsbergs bostads

Underskrift:

Datum:

Hallsbergs

kommun

Postadress

694 80 Hallsberg

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

AB (HBAB)

@f ßlzéß-*

2/‘/Ö—"/?

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Västra Storgatan 14

0582—68 50 00 vx

0582—68 50 02

577-3338
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§ 99 - VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun
(21/KS/163)

Ärendebeskrivning
VA-taxan beslutas varje år inför nästkommande år. Drift- och servicenämnden föreslår en
höjning av brukningsavgifterna med 7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % från
och med 1 januari 2022.
Ett undantag från höjningen av anläggningsavgiften är de abonnenter inom VA-utbyggnaden
vid Tisaren etapp 1, Tisarbaden-Toskabäcken, som inkommer med servisanmälan före
2021års slut. De kommer att anslutas till 2021års anläggningsavgift.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- att anta VA-taxa för 2022.
- att göra ett undantag från ändringen gällande för abonnenter inom VA-utbyggnaden vid
Tisaren etapp 1, Tisarbaden – Toskabäcken, där de som inkommer med en servisanmälan
före 2021 års slut ska anslutas till 2021 års anläggningsavgift.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Conny Larsson (S) föredrar ärendet.

Conny Larsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att anta VA-taxa för 2022.
- att göra ett undantag från ändringen gällande för abonnenter inom VA-utbyggnaden vid
Tisaren etapp 1, Tisarbaden – Toskabäcken, där de som inkommer med en servisanmälan
före 2021 års slut ska anslutas till 2021 års anläggningsavgift.

Beslutsunderlag





TS VA-taxa 2022
VA-taxa 2022
§114 DOS - VA-taxa 2022
Tjänsteskrivelse DOS VA-Taxa 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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21/KS/163
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/163

VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

VA-taxan beslutas varje år inför nästkommande år. Drift- och servicenämnden föreslår en höjning av
brukningsavgifterna med 7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % från och med 1 januari
2022.
Ett undantag från höjningen av anläggningsavgiften är de abonnenter inom VA-utbyggnaden vid
Tisaren etapp 1, Tisarbaden-Toskabäcken, som inkommer med servisanmälan före 2021års slut. De
kommer att anslutas till 2021års anläggningsavgift.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- att anta VA-taxa för 2022.
- att göra ett undantag från ändringen gällande för abonnenter inom VA-utbyggnaden vid Tisaren
etapp 1, Tisarbaden – Toskabäcken, där de som inkommer med en servisanmälan före 2021 års slut
ska anslutas till 2021 års anläggningsavgift.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
VA-taxa 2022
Protokollsutdrag §114 DOS VA-taxa 2022
Tjänsteskrivelse DOS
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-11-29
Ärendenummer: 21/KS/163

VA-taxa 2022
Allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kontakt
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
Page 25 of 285

Datum

2021-11-29

Ärendenummer

21/KS/163

Sida

2(18)

TAXA 2022
för Hallsbergs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning
VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15,
KF § 104, med beslut om årlig uppräkning enligt § 22 nedan,
I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013,
I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014,
I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015,
I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016,
I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017,
I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018,
I KF § 131/2018 togs beslut om att avstå uppräkningen 2019,
I KF § 111/2019 togs beslut om att avstå uppräkningen 2020,
I KF § 171/2020 togs beslut om att räkna upp taxan med 3 % 2021,
I KF § XXX/2021 togs beslut om att räkna upp brukningsavgifterna med 7 %
och anläggningsavgifternas taxa med 15 % 2022.

Taxan gäller från 2022-01-01.

Allmän information (1-4)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hallsbergs kommun, nedan kallad
huvudmannen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till den förvaltning som handhar Vaanläggningen.

1
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
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Ärendenummer

21/KS/163

Sida

3(18)

2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.

 Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, butiker, hotell, restauranger, utställningslokaler,
sporthallar, stall/ladugårdar och camping. Det är kommunens bedömning som gäller.


Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Exempel på sådan fastighet är:
Virkesupplag, obemannad bensinstation, kyrkogård, återvinningsstation, biltvätt med
skärmtak, fordonuppställningsplats, idrottsplats. Det är kommunens bedömning som gäller.



Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.



Lägenhet: Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar
en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.



Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
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2021-11-29

Ärendenummer

Sida

21/KS/163

4(18)

4
4.1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Nej

Nej

4.1.1
Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.1.2
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.

4.1.3
Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en utredning.

4.1.4
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
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Anläggningsavgifter (5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

5
5.1
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

a)

Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df

b)

en avgift per m2 tomtyta

c)

en avgift per lägenhet
(de första 8 lgh inom fastigheten)
en avgift per lägenhet
(för lgh nr 9 och därpå följande)

d)*

en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

Utan moms

Med moms

84 658,40 kr

105 823 kr

28,96 kr

36,20 kr

14 514,60 kr

18 146 kr

7 741,80 kr

9 677,25 kr

7 741,80 kr

9 677,25 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut
reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

5.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 5.1 a), som
hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

5.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA).
För småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp som motsvarar
summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 5.1 a, c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.4, 5.1.5 och 5.1.6
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tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.1.3
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.1.4
Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a).

5.1.5
Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för
tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.1.2

5.1.6
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet
skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till
den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt
5.1 d).
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6
6.1
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

a)

b)

c)*

Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df
en avgift per m2 tomtyta
1 - 5 000 m2
5 001 - 10 000 m2
10 001 - 20 000 m2
20 001 - 40 000 m2
40 001 > m2
en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

Utan moms

Med moms

116 099 kr

145 123 kr

28,99 kr
24,16 kr
19,33 kr
14,50 kr
9,00 kr

36,24 kr
30,20 kr
24,16 kr
18,13 kr
11,25 kr

9677, 25 kr

9 677,25 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) tas ut
reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt 8.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

6.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) som
hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

6.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner.

6.1.3
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift
för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS
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1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.1.4
Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a).

6.1.5
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.1.6
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).

7
För obebyggd fastighet skall anläggningsavgift erläggas senast ett år efter inkommen
servisanmälan.
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8
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt
följande:
Avgifter:
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Grundavgift Df utan FP

V
5.1 a), 6,1 a)
5.1 b), 6.1 b)
5.1 c)
5.1 d) , 6.1
c)

S
30 %
40 %
40 %
-

Df
50 %
60 %
60 %
-

20 %
100 %

Dg
-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna
ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a) respektive 6.1 c).

8.1.1
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall
erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.1.2 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.1.2
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt
5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning
0 kr

Med moms
0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

10
Avgifter enligt §§5-6 är baserade på indextalet 75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av
anläggningsindex huvudgrupp 300/322 med januari månad 2020 som basmånad. När detta index
ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan
oförändrad.

11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–8 får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

12
12.1
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6
§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
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12.3
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske,
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4
Avgiftsskyldighet enligt 5.1.5, 5.1.6 eller 6.1.5 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

13
13.1
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts
på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader
härför.

13.2
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner
huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av
den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.
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13.4
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas
genom mätning, tas en fast avgift motsvarande bedömd mätarstorlek ut samt en avgift enligt 14.1
b) efter en antagen förbrukning om minst 250 m3 per år för vatten och minst 250 m3 per år för
avlopp.

Brukningsavgifter (14–22)
14
14.1
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
a)

en fast avgift per år och mätare
beroende av mätarkapacitet
qn 2,5
qn 6,0
qn 10,0
qn >10,0
för mätare med pulsgivare tillkommer

b)

en avgift per m3 levererat vatten

c)

en avgift per år och lägenhet för flerbostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

d)

en avgift per år och varje påbörjat
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet
(Avgift tas ut endast intill 50 000 m2.)

e)

en fast avgift per år för dagvatten Df
för bostadsfastighet

Utan moms

Med moms

2 432 kr

3 040 kr

6 424 kr

8 030 kr

12 852 kr

16 065 kr

27 548 kr

34 435 kr

272 kr

340 kr

28,88 kr

36,00 kr

644 kr

805 kr

185 kr

231,25 kr

185 kr

231,25 kr
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Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för levererad mängd vatten med
21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25 kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b).

14.2
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid
erläggas för respektive
ändamål:
Fast avgift
Avgift per m3

V
14.1 a)
14.1 b)

S
50 %
50 %

50 %
50 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt
14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som levereras från fastigheten
till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut
efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

14.4
För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

14.5
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6
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Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd
undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller
har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.

14.7
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 18.

14.8
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang
skall upprättas för denna typ av vattenleverans.

15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Utan moms
0 kr

Med moms
0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall ej erläggas brukningsavgift.

18
18.1 Extra avgifter
18.1.1
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Prislista extra åtaganden

Utan moms

Med moms

Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare)

896 kr

1120 kr

Medhjälp för avläsning vattenmätare

536 kr

670 kr

Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången

536 kr

670 kr

Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av
fastighetsägaren eller bristande betalning

432kr

540 kr

Montering och demontering av strypbricka

432 kr

540 kr

Nedtagning av vattenmätare p.g.a. orsak t.ex.
ombyggnad

536 kr

670 kr

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med
vattenmätarbyte eller avläsning

432 kr

540 kr

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat

432 kr

520 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som
fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare)

432 kr

540 kr

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst
240 kr per hyrtillfälle)

432 kr

540 kr

Medhjälp vid sprinklermotionering

440 kr

550 kr
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670 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

18.1.2
Om till vattenledningsnätet tillförs sprinkleranläggningar, privat brandpost eller motsvarande, ska
fastighetsägaren betala en årlig brukningsavgift enligt tabell nedan:
Anslutning

Med moms

Utan moms

<100

2 432 kr

3 040 kr

100-150

6 424 kr

8 030 kr

150-200

12 854 kr

16 065 kr

200 – 250

27 548 kr

34 435 kr

18.1.3
Fastighetsägare som saknar olje- eller fettavskiljare eller vars anordning, eller tillsyn av anordning,
av huvudmannen konstateras bristfällig, ska betala en avgift för extraordinära åtgärder i det
allmänna ledningsnätet. Avgiften bedöms från fall till fall beroende på omfattning, dock lägst
motsvarande två kontroll- och renspolningsåtgärder per år.
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19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 14–17 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad och halvår enligt beslut av
huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta erläggas på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex, KPI samt 25 %
anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad. När detta index ändras, har
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad.

23 Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.1.3 och 14.1.7 samt 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
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vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen
för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen som finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg
och Växjö.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-28

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

08:00-11:30

Sal M326 vån 3 nya hus M vid Alléskolan

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Toni Blanksvärd (S)
Gert Öhlin (L)
Hans Palmqvist (S) ersätter Henrik Axelsson (S)
Mariana Johansson (S) ersätter Vakant . (SD)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Lotta Öhlund
(MP)
Rikard Bergström (M) ersätter Calin Mc Quillan
(M)
Joakim Rosén (SD) ersätter Jimmy Olsson (SD)

Övriga
Magnus Ribbing (Förvaltningschef DOS)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Niklas Hasselwander (Teknisk chef)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef)

Protokollet innehåller paragraferna §114
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Rikard Bergström

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-28

Drift-och servicenämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Drift-och servicenämnden
2021-10-28

Datum för överklagan

2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-11-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-28

Drift-och servicenämnden

§ 114 - VA-taxa 2022
(21/DOS/48)

Ärendebeskrivning
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig
uppräkning enligt 75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/325,
med januari månad 2011 som basmånad.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att från och med 1 januari 2022 höja
brukningsavgifterna med 7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % som motsvarar
ursprunglig indexering sedan år 2011. Till år 2023 kommer förslag på införande av ny VAtaxa i enlighet med den beräkningsmodell som Svenskt vatten tillämpar.
Teknisk chef och förvaltningens ekonom föredrar ärendet.
Efter föredragningen hölls en frågestund med mycket diskussioner.
Ewa-Rosa Sliwinska (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. Ett undantag från ändringen ska gälla för
abonnenter inom VA-utbyggnaden vid Tisaren etapp 1, Tisarbaden – Toskabäcken, där de
som inkommer med en servisanmälan före 2021 års slut ska anslutas till 2021 års
anläggningsavgift.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse VA-Taxa 2022, 2
VA-taxa 2022_ändring 7_15 % röd 211021
Bilaga till tjänsteskrivlse 211021
VA-taxa kalkyl 2022-2024-DOS 7 % höjning 3% 2023 2024
VA-taxa kalkyl 2022-2024 bilaga investeringar avskrivningar

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-10-21

Sida 1 av 2

Dnr: 21/DOS/48

VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning enligt
75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/325, med januari månad 2011
som basmånad.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att från och med 1 januari 2022 höja brukningsavgifterna med
7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % som motsvarar ursprunglig indexering sedan år
2011. Till år 2023 kommer förslag på införande av ny VA-taxa i enlighet med den beräkningsmodell
som Svenskt vatten tillämpar.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. Ett undantag från ändringen ska gälla för
abonnenter inom VA-utbyggnaden vid Tisaren etapp 1, Tisarbaden – Toskabäcken, där de som
inkommer med en servisanmälan före 2021 års slut ska anslutas till 2021 års anläggningsavgift.

Ärendet

Under 2021 beräknas VA-kollektivet enligt prognos i oktober 2021 visa ett minusresultat på
1 919 000 kronor vid årets slut. För verksamhetsåret 2019 redovisade VA-kollektivet ett
minusresultat på 989 721 kronor. Även 2020 resulterade i ett minusresultat på 2 179 067 kronor och
efter resultatutjämning uppgick VA-kollektivets resultatutjämningsfond per sista december 2020
till 3 049 431 kronor.
Utifrån dessa uppgifter föreslås en uppräkning på 7 % av brukningsavgifterna gällande år 2022 samt
att anläggningsavgiften för ett typhus A höjs med 15 %, för att motsvara den kostnad som uppstår vid
nyanslutningar. Detta för att bibehålla god ekonomisk status för VA-kollektivet och att
kostnadstäckning sker vid nya exploateringar. Förslaget innebär att VA-taxan fortfarande är i god nivå
gentemot närliggande kommuner.
Ett undantag av VA-taxa 2022 gäller för VA-utbyggnad vid Tisaren etapp 1, Tisarbaden –
Toskabäcken, där de abonnenter som inkommer med en servisanmälan före 2021 års slut ska
anslutas till 2021 års anläggningsavgift. Övriga etapper och området vid Tisaren ska anslutas till den
anläggningsavgift som gäller vid anslutningstillfället. Det är områden som ingår i etapp 2 och etapp 3
samt Å-holmen.
Ny taxekonstruktion 2023
Basförslaget för taxekonstruktionen i Svenskt Vatten innebär att mätarbaserade avgifter kommer att
ersättas av ytbaserade avgifter medan brukningsavgifter och anläggningsavgifter kommer att bli kvar
i VA-taxan. Den nya taxekonstruktionen har börjat användas redan av ett stort antal kommuner.

☐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
VA-taxa 2022
Beräkning VA-taxa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 100 - Revidering av taxa enligt miljöbalken
(21/KS/139)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden föreslår ändringar av kommunens taxa för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken. Taxan reviderades senast under 2020 och den reviderade taxan började
gälla 2021-01-01.
I bifogad tjänsteskrivelse från drift- och serviceförvaltningen beskrivs föreslagna ändringar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- att fastställa förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
- att den reviderade taxan ska gälla från och med 2022-01-01.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Conny Larsson (S) föredrar ärendet.

Conny Larsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att fastställa förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
- att den reviderade taxan ska gälla från och med 2022-01-01.

Beslutsunderlag





TS Revidering av taxa enligt miljöbalken
Miljötaxa 2022
§90 DOS Revidering av Taxa enligt Miljöbalken 2022
DOS tjänsteskrivelse Miljötaxa 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Revidering av taxa enligt miljöbalken
Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden föreslår ändringar av kommunens taxa för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken. Taxan reviderades senast under 2020 och den reviderade taxan började gälla 2021-0101.
I bifogad tjänsteskrivelse från drift- och serviceförvaltningen beskrivs föreslagna ändringar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- att fastställa förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
- att den reviderade taxan ska gälla från och med 2022-01-01.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag Drift- och servicenämnden
Tjänsteskrivelse Drift- och serviceförvaltningen
Taxa enligt miljöbalken
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Taxa
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Lagen om animaliska biprodukter
Strålskyddslagen
Lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa
Taxa för drift- och servicenämndens tillsyn enligt miljöbalken,
livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter,
strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer
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1 Taxa enligt miljöbalken
1.1 Allmänna bestämmelser
1.1.1 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.
1.1.2 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 1036 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).
1.1.3 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.
1.1.4 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.
1.1.5 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.
1.1.6 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.
1.1.7 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.
1.1.8 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
timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av det högst angivna
timantalet.
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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.
1.1.9 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
kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig
för avhjälpande eller kostnader.
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1.1.10 Avgifter för uppdragsverksamhet
29 § Avgift för uppdragsverksamhet är 1036 kronor per timme.
1.1.11 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.
1.1.12 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.
1.1.13 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 2021-01-01. I ärenden som rör tillstånd,
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter
denna dag.
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1.2 Taxebilaga 1 – Avgiftsnivåer
Timavgift

1036 kronor

Avgiftsnivå 1

0 timmar

Bekräftelse mottagen handling och granskning

Avgiftsnivå 2

1 x timavgift

Bekräftelse mottagen handling, granskning och bedömning

Avgiftsnivå 3

2 x timavgift

Bekräftelse mottagen handling, granskning, bedömning och beslut.

Avgiftsnivå 4

6 x timavgift

Bekräftelse mottagen handling, granskning, bedömning, inspektion och beslut.

Ärenden med fast avgift faktureras direkt enligt taxa.
Om den faktiska handläggningstiden överskrider den för avgiftsnivån angivna
handläggningstiden med 1 timme eller mer, ska timavgift för den faktiska
handläggningstiden betalas.
Ärenden med timavgift debiteras för faktisk nedlagd handläggningstid. Avgiften
beslutas av nämnden och motsvarar antal handläggningstimmar x timavgift.
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Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG
VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Ansökan om tillstånd till inrättande av
en avloppsanordning som en eller flera
vattentoaletter ska anslutas till, och
som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
Avgiftsnivå 4
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Ansökan om tillstånd till anslutande av
en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga
2.

13 § förordningen
Timavgift
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Ansökan om tillstånd till hållande av
vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt vad
kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors
hälsa.

39 § förordningen
Avgiftsnivå 3
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Ansökan om tillstånd eller dispens i
andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter
för människors hälsa.

40 § förordningen
Timavgift
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap
12 § miljöbalken

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
enligt miljöprövningsförordningen

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig
verksamhet, och som inte omfattas av
fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en
avloppsanordning utan vattentoalett,
och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
Avgiftsnivå 4
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
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Anmälan om ändring av en
avloppsanordning och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga
2.

14 § förordningen
Avgiftsnivå 3
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan om olje- eller fettavskiljare

Enligt 9 kap 7 §
Avgiftsnivå 3
miljöbalken (1998:808)
samt 13 och 14 §§
förordning om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
(1998:899)

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 Avgiftsnivå 3
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Om det enligt kommunens lokala
föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön eller enligt
vattenskyddsföreskrifter krävs ansökan
om tillstånd för inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten, eller
grundvatten, tillkommer en avgift
motsvarande en handläggningstimme.
Anmälan om anläggande av gödselstad
eller annan upplagsplats för
djurspillning inom ett område med
detaljplan.

37 och 42 §§
Avgiftsnivå 3
förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan i andra frågor enligt vad
kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors
hälsa.

40 § förordningen
Timavgift
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap
12 § miljöbalken

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk
för blodsmitta.

38 § förordningen
Avgiftsnivå 4
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
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Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med
bassängbad för allmänheten, eller som
annars används av många människor.

38 § förordningen
Avgiftsnivå 4
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av
förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola eller
internationell skola.

38 § förordningen
Avgiftsnivå 4
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Tillsyn
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2 eller timavgift enligt
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen

Byggnader, lokaler och anläggningar
som kräver särskild uppmärksamhet
och som inte omfattas av avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2 eller
taxebilaga 3;1. byggnader som
innehåller en eller flera bostäder och
tillhörande utrymmen,2. lokaler för
undervisning, vård eller annat
omhändertagande,3. samlingslokaler
där många människor brukar samlas,4.
hotell, pensionat och liknande lokaler
där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad,5. idrottsanläggningar,
campinganläggningar, badanläggningar,
strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjas
av många människor,6. lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,7. lokaler för
förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st
Timavgift
miljöbalken, 45 §
förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Radon i bostäder och lokaler för
allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken
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Tillsyn av små avlopp i samband med
inventering. Avgift gäller per
anläggning. Avgiften omfattar
förarbete, utskick och granskning av
inventeringsblankett samt beslut i
ärendet. Om inspektion på plats
behöver göras tillkommer en avgift
motsvarande en handläggningstimme.
Om faktisk handläggningstid
överskrider den i taxan angivna
handläggningstiden med en timme eller
mer på grund av att
inventeringsblanketten eller andra
handlingar inte besvaras, inkommer i
tid eller liknande, så debiteras timavgift
för den faktiska handläggningstiden.
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Avgiftsnivå 3

Tid för tillsyn vid uppföljning av beslut
ingår inte i den fasta avgiften.
Tillsyn av små avlopp i samband med
inventering, där en anläggning delas av
två eller flera hushåll.

Timavgift

Tillsyn av små avlopp i samband med
klagomål eller felanmälan från
slamtömning/renhållning.

Timavgift

Tillsyn av nytt avlopp med WC efter att
avloppet färdigställts och tagits i bruk
efter tillståndsprövning. Avgiften
omfattar slutinspektion och rapport.
Vid behov av uppföljning ska timavgift
betalas.

Avgiftsnivå 3

Övrig tillsyn av små avlopp

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER
OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
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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
Avgiftsnivå 2
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering
avbrandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Information om cistern som tagits ur
bruk.

6 kap 1 § Naturvårds- Avgiftsnivå 1
verkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Kopior på rapporter från kontroller,
inklusive periodiska kontroller, av
cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st
Avgiftsnivå 1
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)
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Naturvårdsverkets
Timavgift
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 26 kap 3 §
miljöbalken, 2 kap 31 §
p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan
installation eller konvertering sker av
sådan utrustning som innehåller 14 ton
koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning
Avgiftsnivå 2
(2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32
§§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Rapport om det under någon del av ett
kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär
anläggning eller i en mobil utrustning
som omfattas av läckagekontroll enligt
11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket
och 4.1–4.3 i EU-förordningen om fgaser.

15 § förordning
Avgiftsnivå 2
(2016:1128) om
fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31
och 32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§
som inte omfattas av fast avgift för
miljötillsynsförtillsyn enligt taxebilaga 2.
ordningen (2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg
som innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning
(EG) nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
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Verksamhet där ozonnedbrytande
ämne används för laboratorie- och
analysarbeten som betraktas som
viktiga enligt bilagan till Kommissionens
förordning (EU) nr 291/2011, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
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Förordning (EG)
Timavgift
1005/2009, förordning
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till
yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

2 kap 40 §
förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt
använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde som har inrättats
före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den
1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§
Timavgift
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning och viss övrig
hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Ansökan om dispens från förbudet att
använda växtskyddsmedel på ängseller betesmark som inte är lämplig att
plöja men som kan användas till slåtter
eller bete.

2 kap 37 och 39 §§
förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

2 kap 41 §
Förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 3

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning
av växtskyddsmedel.

Tillsyn
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Underrättelse vid olyckor då en större
mängd växtskyddsmedel läckt ut eller
kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 §
Timavgift
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning och viss övrig
hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen
som gäller fr o m 1 juli
2018.

Underrättelse om vattentäkt,
grundvatten eller en sjö eller ett
vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

9 kap 3 §
Timavgift
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning och viss övrig
hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen
som gäller fr o m 1 juli
2018.

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

4 kap 4 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från
bestämmelserna om information och
underrättelse i
4 kap 1–3 §§ Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3).
Tillsyn
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Underrättelse i samband med spridning
av biocidprodukt på en plats som
allmänheten har tillträde till som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

4 kap 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
föreskrifterom
spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3), 2 kap 31
§ p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

17 b § förordningen
(2007:19) om PCB
m.m.

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från kravet om
avlägsnande av PCB-produkt i
byggnader och anläggningar och som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.
Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa 18 § förordningen
eller halkskyddad golvmassa enligt 17, (2007:19) om PCB
17 a eller 17 b § förordning (2007:19)
m.m.
om PCB m.m. och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCBprodukter som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen
(2007:19) om PCB
m.m., 26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
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Kosmetiska produkter, de uppgifter
som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i
förordning (EG) nr 1223/2009 ska
skötas av behörig myndighet, samt
rådgöra med Läkemedelsverket innan
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i
förordningen.
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Förordning (EG) nr
Timavgift
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA
PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av
kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor som inte innebär
utsläppande på marknaden, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor i
andra verksamheter än miljöfarliga
verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
utom den tillsyn som
Kemikalieinspektionen utövar över
primärleverantörers utsläppande på
marknaden

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som 1 kap 19 och 20 §§, 2 Timavgift
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
kap 32 § samt 2 kap 19
enligt taxebilaga 2.
§ p 7–9, p 11-14, p 16,
p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 § 3
st miljöbalken
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP
MILJÖBALKEN
Tillsyn
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Hushållning med energi samt
2 kap 5 § samt 26 kap
användning av förnyelsebara
3 § 3 st miljöbalken
energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2.

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av
2 kap 5 § samt 26 kap
åtgärd som inte omfattas av fast avgift i 3 § 3 st miljöbalken
taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i
material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av
avfall, och
4. återvinna avfall.

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens
hänsynsregler efterlevs, i verksamhet
eller vid vidtagande av åtgärd som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 2–4 §§
miljöbalken 26 kap 3§
3 st miljöbalken

Timavgift

Gällande föreskrifter

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP
MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till verksamhet
eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för natureller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 7 kap 24 § miljöbalken Timavgift
förbjuden för att den strider mot syftet
med det tilltänkta skyddet av ett
område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag
från föreskrifter för natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 Timavgift
kap 7 § miljöbalken, 9
§ förordning
(1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
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Ansökan om nya eller ändrade villkor i
ett beslut om tillstånd eller dispens
avseende natur- eller kulturreservat,
naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 Timavgift
kap 7 § miljöbalken, 9
§ förordning
(1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Ansökan om dispens från förbudet att
bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön i ett
biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st
Timavgift
miljöbalken, 1 kap 19
och 20 §§ samt 2 kap 8
§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd Gällande föreskrifter
inom natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver
anmälan enligt föreskrifter meddelade
för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Anmälan för samråd av en åtgärd som
inte omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som
kan komma att väsentligt ändra
naturmiljön.

Timavgift

12 kap 6 § miljöbalken Timavgift

Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat,
2 kap 9 § miljönaturminnen, biotopskyddsområden,
tillsynsförordningen
vattenskyddsområden som kommunen
har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen
har meddelat föreskrifter om, område
eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 §
miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det
gäller väg- och järnvägsanläggningar.
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Verksamhet som berörs av föreskrifter i
fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett
jordbruk,
2. försiktighetsmått för
gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av
jordbruksmark och annan
markanvändning i jordbruket och som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7 samt
1 kap 19 och 20 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13) eller 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM
ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP
MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa
föroreningsskador.

28 § förordningen
Timavgift
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en
förorening på en fastighet och
föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller
miljön.

10 kap 11 §
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en
överhängande fara för att en
verksamhet eller åtgärd medför en
allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en
allvarlig miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift
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Övrig tillsyn av föroreningsskador som
inte omfattas av länsstyrelsens
tillsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en
verksamhet eller åtgärd som den
kommunala nämnden har
tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

21/KS/139

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en
15 kap 25 § p 2
fastighetsinnehavare att på fastigheten miljöbalken
själv återvinna eller bortskaffa avfall
även om ett sådant tillstånd inte krävs.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att
hantera avfall när kommunen ska
ansvara för en viss hantering av avfall.

Timavgift

15 kap 25 § p 1
miljöbalken

Ansökan om dispens från kravet om
3 kap 15 §
utsortering av bygg- och rivningsavfall avfallsförordning
och avskild förvaring av brännbart avfall (2020:614)
Ansökan om förlängt tömningsintervall
för slamavskiljare, fosforfällor, slutna
tankar eller minireningsverk.

Timavgift

9 kap. 2 §
Timavgift
avfallsförordning
(2020:614), 46 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun

Ansökan om befrielse från hämtning av 9 kap. 2 §
Avgiftsnivå 3
latrin, urin eller avvattnat slam från
avfallsförordning
minireningsverk
(2020:614), 44 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun
Ansökan av ägare till jordbruksfastighet 9 kap. 2 §
Avgiftsnivå 3
om befrielse från hämtning av slam och avfallsförordning
filtermaterial från fosforfälla
(2020:614), 44 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun
Ansökan om total befrielse från
hämtning av avfall enligt kommunens
föreskrifter om avfallshantering

9 kap. 2 §
Timavgift
avfallsförordning
(2020:614), 49 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun

Page 73 of 285

Sida

23(82)

Datum

2021-11-29

Övriga ansökningar

21/KS/139

9 kap. 2 §
Timavgift
avfallsförordning
(2020:614),
renhållningsordning
för Hallsberg kommun

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare eller
nyttjanderättsinnehavare att på
fastigheten själv återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än
trädgårdsavfall

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 5 kap. 15
§ avfallsförordning
(2020:614)

Timavgift

Anmälan från fastighetsägare eller
nyttjanderättsinnehavare att på
fastigheten själv kompostera annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall.

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 5 kap. 15
§ avfallsförordning
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av 26 kap 3 § 3 st
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. miljöbalken

Timavgift

AVGIFTER FÖR UPPDRAG
Vatten- luft- eller markprovtagning på
uppdrag (analys- och fraktkostnader
tillkommer)

Timavgift

Övriga tjänster som inte är
myndighetsutövning och utförs på
uppdrag, till exempel
lokaliseringsprövning enligt PBL eller
smittskyddsutredning.

Timavgift

ÖVRIGT
Avgift för handläggning av beslut om
miljösanktionsavgift. Avgift ska betalas
utöver avgift för prövning, anmälan,
fast årlig avgift eller annan avgift för
tillsyn enligt denna taxa.

Avgiftsnivå 3

Handläggning av expediering med
delgivningsman

1000 kronor
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1.3 Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhetskod

Prövn.nivå

Timmar

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11

B

9

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

1.20

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK

5.10

B

9

Fiskodling och övervintring av fisk
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING,
BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och
andra jordarter

10.10

B

9

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

10.11

B

18

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11

B

18

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst
200 000 ton.
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10.11

B

9

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst
50 000 ton.

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.
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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.

10.20

B

6

6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än
som avses i 1, om tillståndet gäller för
mer än 1 000 ton men högst
5 000 ton.

10.20

B

6

7. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än
som avses i 1, om tillståndet inte
omfattas av någon av 1-6.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum,
naturgas och kol

11.20

B

13

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för utvinning i
vattenområde.

11.20

B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för utvinning på
land.

11.30

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.30

B

90

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar.

13.50

B

227

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller
toriummalm.
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13.50

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60

B

64

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH
FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i

15.10-i

15.20

B

B

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för produktion
baserad på slaktvikt som omfattar mer
än 50 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för produktion
som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av
animaliska råvaror

15.40-i, 15.45

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser bearbetning av
animaliska biprodukter. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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15.40-i, 15.45

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser rökning. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

15.40-i, 15.45

B

64

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av
vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95

15.90-i, 15.95

B

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser anläggning för
tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat
eller socker. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser rostning av kaffe.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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64

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser anläggning för
framställning av livsmedel med
beredning och behandling med en
produktion av mer än 50 000 ton per
kalenderår och inte omfattas av 1 eller
2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon
av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av
kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141 B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar med en
produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

15.131-i, 15.141 B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
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För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Annan
livsmedelstillverkning

15.185-i och
15.190

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser framställning eller
raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

15.185-i och
15.190

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser framställning eller
raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter med en
produktion av mer än 50 000 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
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15.185-i och
15.190

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18
§ miljöprövningsförordningen är 3.
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser framställning eller
raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter med en
produktion av högst 50 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

15.185-i och
15.190

B

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för annan
verksamhet som inte omfattas av någon
av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

15.210

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.

15.230

B

64

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar.

15.250

B

13

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för framställning
av malt.

15.250

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för framställning
av mer än 20 000 ton läskedryck eller
maltdryck per kalenderår.
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15.250

B
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3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för framställning
av mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton läskedryck eller maltdryck per
kalenderår.

15.270

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
för tillverkning av jäst.

15.270

B

47

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 47 timmar för anläggning
för tillverkning av startkulturer av
mikroorganismer.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska
och vegetabiliska råvaror

15.330-i,
15.350-i och
15.370-i

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller
33 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
för bearbetning av animaliska
biprodukter med en produktion baserad
på mer än 10 000 ton råvara per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

15.330-i, 15.350-i B
och 15.370-i

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller
33 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för anläggning
som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
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För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

17.10-i

B

90

17.20

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för anläggning
för hantering av mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår.

17.20

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för anläggning
som inte omfattas av 1.

17.30

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN
OCH LÄDER

18.10-i

B

90

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

18.20

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser garvning av mer än
1 000 ton produkter per kalenderår.

18.20

B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser garvning av högst 1
000 ton produkter per kalenderår.
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3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser annan beredning av
hudar och skinn än garvning.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i

B

64

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

20.20

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för produktion
som omfattar mer än 200 000
kubikmeter per kalenderår.

20.20

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för produktion
som inte omfattas av 1.

20.50-i

B

137

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

20.50-i

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för produktion
som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

20.70

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
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För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER
OCH PAPPERSVAROR

21.40

B

47

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK
OCH GRAFISK PRODUKTION

22.30

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE

23.20

B

90

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA
PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska
kemikalier

24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
24.05-i, 24.06-i,
24.07-i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,
24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och
24.22-i

A/B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt någon av 12 kap.
1-22 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på mer än
20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
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24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
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24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och
24.22-i

A/B

90
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2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt någon av 12 kap.
1-22 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på högst 20
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska
kemikalier
24.24-i

B

90

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och
24.32-i

A/B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt någon av 12 kap.
25-32 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på mer än
20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och
24.32-i

A/B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt någon av 12 kap.
25-32 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på högst 20
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
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24.33-i och
24.34-i

A/B

184

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på mer än
20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

24.33-i och
24.34-i

A/B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på högst 20
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel
och biocider

24.35-i och
24.36-i

A/B

184

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på mer än
20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

24.35-i och
24.36-i

A/B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på högst 1
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

24.37

B

137

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel
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24.38-i och
24.39-i

A/B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på mer än
20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

24.38-i och
24.39-i

A/B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på högst 1
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och
24.43-i

A/B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på mer än 1
000 ton per kalenderår.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

24.42-i och
24.43-i

A/B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning
med en produktionsmängd på högst 1
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk
tillverkning

24.45

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av gaseller vätskeformiga kemiska produkter.
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24.45

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser tillverkning av
läkemedelssubstanser genom extraktion
ur biologiskt material.

24.45

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av
sprängämnen.

24.45

B

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av
pyrotekniska artiklar.

24.45

B

13

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser tillverkning av
ammunition.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH
PLASTVAROR

25.10

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår.

25.10

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.

25.11

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

25.20

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för en
produktion av mer än 100 ton per
kalenderår.
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25.20

B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.

25.30

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

25.40

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.

25.50

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA
PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och
keramiska produkter

26.05-i

B

64

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

26.10-i

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser tillverkning av
mineralull med smältning av mer än 10
000 ton mineraler per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
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B
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2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av
mineralull med smältning av mer än 5
000 ton men högst 10 000 ton mineraler
per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

26.20

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning
av mer än 2 000 ton glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar
per kalenderår.

26.20

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning
av mer än 500 ton men högst 2 000 ton
glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar per kalenderår.

26.20

B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning
av mer än 5 ton men högst 500 ton
glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar per kalenderår.

26.20

B

64

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning
av mer än 3 000 ton andra glasråvaror
än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.20

B

30

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning
av mer än 1 000 ton men högst 3 000
ton andra glasråvaror än de som avses i
1-3 per kalenderår.
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6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning
av högst 1 000 ton andra glasråvaror än
de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.50-i

B

30

För verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 14 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

26.51

B

30

För verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 14 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.
Verksamhetsgrupp Cement, betong,
kalk, krita och gips

26.80

B

184

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

26.110

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska
produkter

26.130-i och
26.140

B

64

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller
16 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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26.150

C

18

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar.

26.160

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH
METALL

27.32

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser kallvalsning av mer
än 50 000 ton stål per kalenderår.

27.32

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser gjuteri där formeller kärnsand används med en
produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjuteri där formeller kärnsand används med en
produktion av högst 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.40-i

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjuteri där formeller kärnsand inte används med en
produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.40-i

B

13

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjuteri där formeller kärnsand inte används med en
produktion av högst 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.50

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn
eller stål där form- eller kärnsand
används med en produktion av mer än 1
000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.

27.50

B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn
eller stål där form- eller kärnsand
används med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår.
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3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn
eller stål där form- eller kärnsand inte
används med en produktion av mer än 1
000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.

27.50

B

6

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om verksamheten
avser gjutning av järn eller stål där formeller kärnsand inte används med en
produktion av högst 1 000 ton per
kalenderår.

27.50

B

90

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink
med en produktion av mer än 3 000 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50

B

30

6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink
med en produktion av mer än 1 000 ton
men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50

B

13

7. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink
med en produktion av högst 1 000 ton
per kalenderår.

27.50

B

30

8. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand används med en
produktion av mer än 1 000 ton men
högst 5 000 ton per kalenderår.
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9. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand används med en
produktion av högst 1 000 ton per
kalenderår.

27.50

B

13

10. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand inte används med en
produktion av mer än
1 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.

27.50

B

9

11. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand inte används med en
produktion av högst
1 000 ton per kalenderår.

27.80-i

B

184

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar för
ferrolegeringsverk. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.80-i

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
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1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink
med en smältning av mer än 20 000 ton
per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.101-i

B

137

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink
med en smältning av mer än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.101-i

B

90

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink
med en smältning av högst 10 000 ton
per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.101-i

B

64

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand används med en
smältning av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand används med en
smältning av högst 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.101-i

B

30

6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand inte används med en
smältning av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.101-i

B

13

7. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av
aluminium eller magnesium där formeller kärnsand inte används med en
smältning av högst 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.101-i

B

184

8. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten avser smältning av ickejärnmetaller vid andra anläggningar än
för gjutning, eller smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium
eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av mer än 80
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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9. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser smältning av ickejärnmetaller vid andra anläggningar än
för gjutning, eller smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium
eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av mer än 20
000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.101-i

B

64

10. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser smältning av ickejärnmetaller vid andra anläggningar än
för gjutning, eller smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium
eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av högst 20
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.110

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.110

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120

B

227

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 227 timmar för en
produktion av mer än 80 000 ton per
kalenderår.
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B
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2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar för en
produktion av mer än 20 000 ton men
högst 80 000 ton per kalenderår.

27.120

B

64

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men
högst 20 000 ton per kalenderår.

27.120

B

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon
av 1-3.

27.130

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.130

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för en
produktion av mer än 1 000 ton men
högst 3 000 ton per kalenderår.

27.130

B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för en
produktion av mer än 200 ton men
högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130

B

6

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om verksamheten
inte omfattas av någon av 1-3.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING
OCH FÄRGBORTTAGNING
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1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 10
000 kubikmeter per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

28.10-i

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 1
000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

28.10-i

B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 100
kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

28.10-i

B

6

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om verksamheten
inte omfattas av någon av 1-3. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 10 000
kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B
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2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 100
kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B

6

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten som inte omfattas av
någon av 1-3.

28.50

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för varmförzinkning med
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 10 000 ton
zink per kalenderår .

28.50

B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
13 timmar för varmförzinkning med
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50

B

6

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för varmförzinkning med
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 100 ton men
högst 1 000 ton zink per kalenderår.
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28.50

B

3

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
3 timmar för varmförzinkning med
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår.

28.50

B

30

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för varmförzinkning utan
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 10 000 ton
zink per kalenderår.

28.50

B

30

6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för varmförzinkning utan
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50

B

13

7. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
13 timmar för varmförzinkning utan
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 100 ton zink
per kalenderår.

28.50

B

6

8. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för varmförzinkning utan
uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår.

28.50

B

64

9. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
64 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning med utsläpp av mer än
10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
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28.50

B

30

10.För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning om utsläpp av processoch sköljvatten är större än 1 000
kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter per kalenderår.

28.50

B

13

11. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
13 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning om utsläpp av processoch sköljvatten är större än 100
kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter per kalenderår.

28.50

B

6

12. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning om utsläpp av processoch sköljvatten är högst 100 kubikmeter
per kalenderår.

28.50

B

6

13. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning som inte medför
utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

28.80

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.

28.90

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

28.95

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA
ARTIKLAR
31.20

B

64

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30

B

184

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar för en
tillverkning och sammansättning av fler
än 100 000 motorfordon per kalenderår
med en totalvikt per fordon som uppgår
till högst 3,5 ton.

34.30

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för en
tillverkning och sammansättning av fler
än 25 000 motorfordon men högst 100
000 motorfordon per kalenderår med
en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton.

34.30

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för en
tillverkning och sammansättning av
högst 25 000 motorfordon per
kalenderår med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30

B

184

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar ör en
tillverkning och sammansättning av fler
än 20 000 motorfordon per kalenderår
med en totalvikt per fordon som uppgår
till mer än 3,5 ton.
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34.30

B

64

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för en
tillverkning och sammansättning av fler
än 1 000 motorfordon men högst 20
000 motorfordon per kalenderår med
en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.

34.30

B

30

6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för en
tillverkning och sammansättning av
högst 1 000 motorfordon per kalenderår
med en totalvikt per fordon som uppgår
till mer än 3,5 ton.
Verksamhetsgrupp Maskinell
bearbetning

34.70

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på
mer än 50 kubikmeter.

34.70

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på
mer än 35 kubikmeter men högst 50
kubikmeter.

34.70

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym på
mer än 20 kubikmeter men högst 35
kubikmeter.

34.80

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING
AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
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39.10-i

B

184

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 500
ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

39.10-i

B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 200
ton men högst 500 ton per kalenderår.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

39.10-i

B

64

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton
men högst 200 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

39.10-i

B

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
förbrukningen uppgår till högst 50 ton
per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

39.15

B

184

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 184 timmar om
förbrukningen av organiska
lösningsmedel uppgår till mer än 500
ton per kalenderår.
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39.15

B

90

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
förbrukningen av organiska
lösningsmedel uppgår till mer än 200
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15

B

64

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
förbrukningen av organiska
lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton
men högst 200 ton per kalenderår.

39.15

B

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
förbrukningen av organiska
lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15

B

13

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
förbrukningen av organiska
lösningsmedel uppgår till högst 25 ton
per kalenderår.

39.30

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

39.50

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV
BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

39.60

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.

39.80

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.
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För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk
behandling

40.01

B

13

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för anläggning
vid jordbruksföretag.

40.01

B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Framställning av
gas- och vätskeformiga bränslen

40.05-i och
40.15

B

13

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för anläggning
vid jordbruksföretag. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

40.05-i och
40.15

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
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40.50-i

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för
gasturbinanläggningar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

40.50-i

B

137

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en
total installerad tillförd effekt av mer än
200 megawatt men högst 300
megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

40.50-i

B

64

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en
total installerad tillförd effekt av mer än
100 megawatt men högst 200
megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

40.50-i

B

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en
total installerad tillförd effekt av mer än
50 megawatt men högst 100 megawatt.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

40.51

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.
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För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B

13

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk
som står tillsammans (gruppstation) till
havs.

40.90 och 40.95 B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för fler än 20
vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B

6

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar för högst 20
vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) på land.

40.100

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

C

VERKSAMHETSGRUPP
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
50.10

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

50.101

U

6

För en verksamhet med ett
årsmedelvärde av antal tvättar på 1250–
5000 personbilar, 250–1000 tyngre
fordon, 125-500 tågvagnar/lok eller 25100 tåg/flygplan.

50.20

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH
FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Hamnar
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63.10

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för hamn med
mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för hamn med
mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per
kalenderår.

63.10

B

9

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar för hamn med
upp till 10 anlöp per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.40

B

23

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 23 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
TANKRENGÖRING

74.10

B

18

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar.

74.20

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO_ OCH
SJUKVÅRD

85.10

C

18

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV
AVLOPPSVATTEN
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90.10 och 90.11 B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar för en
avloppsreningsanläggning med
anslutning av fler än 100 000 personer
eller som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar
mer än 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för en
avloppsreningsanläggning med
anslutning av fler än 20 000 personer
men högst 100 000 personer eller som
tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer
än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för en
avloppsreningsanläggning med
anslutning av fler än 2 000 personer
men högst 20 000 personer eller som
tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer
än
2 000 personekvivalenter men högst 20
000 personekvivalenter.

90.15-i

B

47

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 47 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.16

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra
verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
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90.405-i och
90.406-i

B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller
66 § miljöprövningsförordningen
är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 100
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.405-i och
90.406-i

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller
66 § miljöprövningsförordningen
är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20
000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.405-i och
90.406-i

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller
66 § miljöprövningsförordningen
är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 12
500 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.410 och
90.420

A/B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 100
000 ton per kalenderår.

90.410 och
90.420

A/B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och
90.420

A/B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.
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90.410 och
90.420

A/B

13

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon
av 1-3.

90.430

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

90.450

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår.

90.450

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.241-i

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1. För
så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk
behandling

90.161

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton
per kalenderår.
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90.161

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.161

B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 1 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.161

B

6

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon
av 1-3.

90.171

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.271

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.

90.300-i

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.300-i

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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90.300-i

B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1 eller
2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.310

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton
per kalenderår.

90.310

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.310

B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 50 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.

90.310

B

6

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon
av 1-3.

90.330-i och
90.340

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.341

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall
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För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förberedelse för
återanvändning

90.29

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.190 och
90.191

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.

90.210-i och
90.211-i

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller
12 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.210-i och
90.211-i

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller
12 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1. För
så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

90.212-i och
90.213-i

B

47

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 47 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 18 000 ton per kalenderår.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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90.212-i och
90.213-i

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1. För
så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

90.220 och
90.221

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller
16 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 18 000 ton per kalenderår.

90.220 och
90.221

B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller
16 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan
på återvinning eller bortskaffande

90.408-i

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring och
avskiljning av koldioxid

90.480 och
90.485

A/B

227

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 227 timmar om den
planerade lagringen är mer än 100 000
ton.

90.480 och
90.485

A/B

137

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar om den
planerade lagringen är högst 100 000
ton.
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B
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För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del
av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B

13

90.40

C

9

90.60

C

9

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller
50 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring,
djupt bergförvar och underjodsförvar

90.458

B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 100
000 ton per kalenderår.

90.458

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.458

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.458

B

13

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden är större än 50 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
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5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon
av 1-4.
Verksamhetsgrupp Mekanisk
bearbetning och sortering

90.100

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för verksamhet
med mer än 50 000 ton hanterad
avfallsmängd per kalenderår.

90.100

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för verksamhet
som inte omfattas av 1.

90.110

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

90.70

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för verksamhet
med mer än 75 000 ton hanterad
avfallsmängd per kalenderår.

90.70

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för verksamhet
som inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119

B

137

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25
000 ton per kalenderår.
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90.119

B

64

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.119

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 1 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.119

B

13

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon
av 1-3.

90.120

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller
bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet

90.381 och
90.383

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller
28 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för
anläggningsändamål

90.131

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT,
SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10

B

13

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för civilt
skjutfält.
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92.10

B

7

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 7 timmar för annat
skjutfält.

92.30

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
TEXTILTVÄTTERIER

93.10

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
38 § FMH, punkt H
1

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 3
timmar.

38 § FMH, punkt H
1

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 3
timmar.

38 § FMH, punkt H
1

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3
timmar.

38 § FMH, punkt H
2

12

För bassängbad är tillsynstiden 12
timmar.

38 § FMH, punkt H
3

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt H
3

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt H
3

3

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3
timmar.

Page 125 of 285

Sida

75(82)

Datum

2021-11-29

21/KS/139

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 livsmedelsoch 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);
1118 kronor per timme för normal kontroll
1016 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 EGförordningen 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.
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Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Lillemor Pettersson (S) ersätter Toni Blanksvärd
(S)
Mariana Johansson (S) ersätter Henrik Axelsson
(S)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Vakant . (SD)

Hans Palmqvist (S)
Andreas Zakrisson (C)

08:00-11:00

Digitalt via Zoom

Övriga
Magnus Ribbing (Förvaltningschef DOS)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Åsa Pettersson (Miljöchef)

Protokollet innehåller paragraferna §90
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Mariana Johansson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-22

Drift-och servicenämnden

§ 90 - Revidering av Taxa enligt Miljöbalken 2022
(21/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår ändringar i kommunens taxa för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken för 2022.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att:
1. Fastställa förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
2. Den reviderade taxan ska gälla från och med 2022-01-01

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag



TJUT_TAXA2022
Revidering taxa Miljöbalken 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Revidering taxa miljöbalken
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår ändringar till kommunens taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att:
1. Fastställa förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
2. Den reviderade taxan ska gälla från och med 2022-01-01.

Ärendet

Nämndens verksamhet med tillsyn och prövning enligt miljöbalken finansieras med avgifter.
Nuvarande taxa är beslutad av kommunfullmäktige och började gälla 2020. Förvaltningen föreslår
följande ändringar till kommunens taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken för att nå full
kostnadstäckning.
1. Bilaga 1 kompletteras med:
- Slutinspektion av små avlopp vid tillståndsansökan om nytt – avgiftsnivå 3, vilket
motsvarar två handläggningstimmar.
Motivering:
Ett nytt avlopp är en stor investering för en enskild fastighetsägare, och det kan bli ännu
dyrare om ett nytt avlopp inte anläggs i enlighet med det tillstånd som beviljats. Tyvärr
händer det att nya avlopp inte anläggs i enlighet med tillståndet, eller att felaktiga
uppgifter angående till exempel skyddsavstånd och grundvattennivå lämnats in som
underlag. Förvaltningen ser därför behov av att prövningen ska omfatta två inspektioner;
en förinspektion innan anläggande för att kontrollera att det underlag om lämnats in
med ansökan stämmer överens med verkligheten, samt en slutinspektion när avloppet
tagits i bruk för att kontrollera att tillståndet följts. Det medför att nämndens
handläggningstid för prövning av ansökan om nytt avlopp ökar, och att avgiften behöver
justeras för att nå kostnadstäckning.
Nämndens prövningsavgift för ansökan om avlopp med WC omfattar en inspektion.
Förvaltningens förslag är att en förinspektion ska ingå i den prövningsavgiften, och att en
separat avgift ska betalas för slutinspektion. Eftersom en fastighetsägare har två år på sig
för att påbörja, och fem år på sig att avsluta anläggandet av avlopp innan tillståndet
förfaller så kan det dröja innan en slutinspektion kan göras. Det är därför mer lämpligt att
ta ut avgift för slutinspektionen när den utförs, istället för i förväg när tillstånd beviljas.
Det är också mer lämpligt eftersom alla tillståndsansökningar inte fullföljs, och sökande
därmed inte behöver betala för tillsynstid för en slutinspektion som inte utförs.
2. Bilaga 1 ändras avseende:
- Avgift för prövning av tillstånd för värmepump ändras så att den inkluderas i avgift för
anmälan av värmepump, med ett tillägg motsvarande en timme för tillståndsprövning.
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Avgift för anmälan blir då motsvarande två handläggningstimmar och tillståndsansökan
tre handläggningstimmar.
Motivering: Prövning av tillståndsansökan kräver mer handläggningstid och avgiften
behöver därmed öka för att få kostnadstäckning.
-

Avgiftsnivå för rapporter avseende periodiska besiktningar av cisterner ändras från
avgiftsnivå 2 till 1.

3. Bilaga 2 kompletteras med:
- Fast årlig avgift för mellanstora fordonstvättar motsvarande sex timmar per år.
Motivering: Mellanstora fordonstvättar riskerar negativ påverkan genom utsläpp av
förorenat avloppsvatten, och har likvärdigt tillsynsbehov som större anmälningspliktiga
fordonstvättar. Det är därför lämpligt med fast årlig tillsynsavgift för dessa verksamheter.
-

Fast årlig avgift för alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, i enlighet med SKRs
modell för taxa.
Motivering: Nuvarande taxa omfattar endast fast årlig avgift för verksamhetstyper som
hade pågående verksamhet i kommunen när taxan antogs. Taxan bör omfatta fast årlig
avgift för alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter i miljöprövningsförordningen, så
att taxan även omfattar eventuellt kommande nystartade eller ändrade tillståndspliktiga
verksamheter.

4. Bilaga 2 ändras avseende:
- Fast årlig avgift för verksamhetskod 74.10 ändras till 18 timmar istället för nuvarande 13
timmar, vilket bedöms som för få timmar sett till verksamhetstypens tillsynsbehov.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och Serviceförvaltningen
Magnus Ribbing

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Bilaga: Taxedokument med ändringar
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Kommunfullmäktige

§ 101 - Taxa Hälso- och sjukvård
(21/KS/189)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har reviderat taxan för Hälso- och sjukvård och den
nya taxan behöver antas i kommunfullmäktige. Taxan föreslås gå från timdebitering av utfört
arbete till en månadsavgift.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och
avgifter som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Veronica Wallgren (S) föredrar ärendet.

Veronica Wallgren (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och
avgifter som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Beslutsunderlag





TS Taxa Hälso- och sjukvård
Taxa Hälso- och sjukvård
§124 SAN - Nya och förändring av HSL-taxor och avgifter
SAN Tjänsteskrivelse Hälso- och sjukvårdstaxa

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Taxa Hälso- och sjukvård
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har reviderat taxan för Hälso- och sjukvård och den nya
taxan behöver antas i kommunfullmäktige. Taxan föreslås gå från timdebitering av utfört arbete till
en månadsavgift.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och avgifter
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Taxa Hälso- och sjukvård
Protokollsutdrag SAN
Tjänsteskrivelse SAN
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-11-29
Ärendenummer: 21/KS/189

Taxa Hälso- och sjukvård
Förtydligande av taxan för den kommunala hälso- och
sjukvården

Kontakt
E-post: socialforvaltning@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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Datum

2021-11-29

21/KS/189

1 Taxa för kommunal hälso- och sjukvård
Kommunens HSL-personal utför vissa insatser utan gällande avgifter/taxor och
vissa arbetsmoment är onödigt tidskrävande och komplicerade, bl.a. i samband
med framtagandet av underlag för fakturor för dessa avgifter. Hälso-och
sjukvårdsansvaret innebär ett patientansvar som inte bara innefattar de timmar
som har tidigare har debiterats, därav är en månadstaxa ett rättvisare system.

1.1 Taxor/avgift
Från och med år 2022 betalar personer/patienter som är registrerade i
hemsjukvården 400 kr/månad.
HSL avgiften 400 kronor/månad gäller oavsett hur många professioner besökt
personen/patienten, dvs besök av kommunens sjuksköterskor eller
arbetsterapeuter.
Avgifterna gäller för hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt boende.
Personer/patienter som har personlig assistans eller bor på HVB-hem.
Avgifter för egenvård debiteras enligt taxa för hemtjänstinsatser
Avgifterna/taxorna ingår i maxtaxan.

1.2 Undantag från avgifterna
Avgifter tas inte ut:
vid vårdplanering i ordinärt boende (SIP).
vid hemkörning/hämtning av hjälpmedel som inte kan transporteras av den
enskilde själv eller anhörig på grund av hjälpmedlets art.
i de fall besöket sker ur arbetsgivaransvaret dvs ur arbetsmiljö-synpunkt eller på
uppdrag av biståndshandläggare i samband med utredning.
Trygg hemgång beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Olle Isacsson (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Ulf Ström (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
Kerstin Larsson (S) ersätter Robert Topalian (S)

Anna Eriksson (C)
Viktoria Svanberg (SD)

13:00-17:00

Kullängen, Hallsberg

Övriga
Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Josefin Bäck (Nämndsekreterare)
Clary Starck (Områdeschef)

Protokollet innehåller paragraferna §124
Ordförande

_________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare

_________________________________________________________________
Ingela Hagenfors

Sekreterare

_________________________________________________________________
Josefin Bäck
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-10-20

Datum för överklagan

2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 124

Justerare signatur

Nya och förändring av HSL-taxor och avgifter 2022

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 124 - Nya och förändring av HSL-taxor och avgifter 2022
(21/SAN/282)

Ärendebeskrivning
Införandet av nya avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
Hallsbergs kommun är sedan många år medlemmar i taxe- och avgiftsnämnden vilket
innebär att inför varje nytt år gäller taxe- och avgiftsnämndens tillämpningsföreskrifter.
Nu föreslås en förändring av taxor- och avgifter för HSL-insatser, Hälso- och sjukvårdslagen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att besluta att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och
avgifter som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och
avgifter som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Beslut
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och
avgifter som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Hälso- och sjukvårdstaxa

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Nya och förändring av HSL-taxor och avgifter
Ärendebeskrivning

Införandet av nya avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
Hallsbergs kommun är sedan många år medlemmar i taxe- och avgiftsnämnden vilket innebär att
inför varje nytt år gäller taxe- och avgiftsnämndens tillämpningsföreskrifter.
Nu föreslås en förändring av taxor- och avgifter för HSL-insatser, Hälso- och sjukvårdslagen.

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och avgifter
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Ärendet

Kommunens HSL-personal utför vissa insatser utan gällande avgifter/taxor och vissa arbetsmoment
är onödigt tidskrävande och komplicerade, bl.a. i samband med framtagandet av underlag för
fakturor för dessa avgifter. Hälso-och sjukvårdsansvaret innebär ett patientansvar som inte bara
innefattar de timmar som har tidigare har debiterats, därav är en månadstaxa ett rättvisare system.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 102 - Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
(21/KS/191)

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 11 kap § 5 skall kommuner varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår (budgetår). Av samma kapitel § 8-11 framgår budgetprocessen. Budgeten ska
fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-14 gemensamma planeringsförutsättningar 20222024, i beslutet ingick ekonomiska ramar för nämnderna, resultatbudget samt en översiktlig
investeringsbudget. Ekonomiavdelningen har sammanställt driftbudgeten, resultatbudgeten,
balansbudgeten och reviderat investeringsbudgeten, samt uppdaterat
budgetförutsättningarna. Förslag till Mål och Budget för 2022 samt flerårsplaner för 2023
och 2024 överlämnas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Mål och budget
2022 och flerårsplan 2023-24.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen till 21,55 kr
per skattekrona.
Investeringsbudget
1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad
investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras och beslutas av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras och beslutas av drift- och
servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under
förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan
nämnd.
Finansiering
6. Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna med totalt 168,2 miljoner
kronor.
7. Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
Taxor
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige
8. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa” och riktlinjer förskole- och
fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2022 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas
principiella innebörd.
9. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst,
måltider och boende” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
10. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.
Övrigt
11. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner
avser att göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 §
kommunallagen, skall frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.
12. Att nämnderna skall lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen.
13. Att nämnderna skall lämna tertialrapport per 2022-04-30 och delårsrapport per 2022-0831 till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar kommunstyrelsens budgetförslag.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Ulrika Björklund (M) föredrar koalitionens tilläggsyrkande.
Ulrika Björklund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag med koalitionens
tillägg.
Oscar Lundqvist (SD) föredrar sverigedemokraternas budgetförslag.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.
Tryggve Thyresson (V) föredrar vänsterpartiets budgetförslag.
Tryggve Thyresson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Anders Lycketeg (C) och Andreas Tranderyd (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
budgetförslag med koalitionens tillägg.
Elin Jensen (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till koalitionens tilläggsyrkande.
Sören Pettersson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige
Ulrika Björklund (M) och Magnus Andersson (S) yrkar avslag på sverigedemokraternas och
vänsterpartiets budgetförslag.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige anser att det finns tre
budgetförslag: kommunstyrelsens förslag, sverigedemokraternas förslag och vänsterpartiets
förslag samt ett tilläggsyrkande från koalitionen och finner att kommunfullmäktige anser att
dessa förslag lagts fram.
Ordförande ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att bifalla eller avslå koalitionens
tilläggsyrkande till kommunstyrelsens budgetförslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Deltar inte i beslutet
Jimmy Olsson (SD), Benny Albertsson (SD), Elin Jensen (SD), Dan Fredriksson (SD), Joakim
Rosén (SD) och Oscar Lundqvist (SD) deltar inte i beslutet om koalitionens tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Mål och budget 2022 och flerårsplan 202324 med koalitionens tillägg.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.
Investeringsbudget
1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad
investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras och beslutas av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras och beslutas av drift- och
servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under
förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan
nämnd.
Finansiering
6. Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna med totalt 168,2 miljoner
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige
kronor.
7. Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
Taxor
8. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa” och riktlinjer förskole- och
fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2022 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas
principiella innebörd.
9. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst,
måltider och boende” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
10. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.
Övrigt
11. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner
avser att göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 §
kommunallagen, skall frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.
12. Att nämnderna skall lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen.
13. Att nämnderna skall lämna tertialrapport per 2022-04-30 och delårsrapport per 2022-0831 till kommunstyrelsen.

Reservationer
Jimmy Olsson (SD), Benny Albertsson (SD), Elin Jensen (SD), Dan Fredriksson (SD), Joakim
Rosén (SD), Oscar Lundqvist (SD), Tryggve Thyresson (V), Veronica Löfling (V) och Sören
Pettersson (V) reserverar sig för beslutet.

Beslutsunderlag






TS Mål o budget 2022 2024
Mål och budget 2022-2024
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022
Vänsterpartiets ändringsyrkade på kommunstyrelsens budget
Mål och budget 2022-2024, koalitionen i Hallsberg

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Mål och budget 2022 och flerårsplan 20232024
§ 102
21/KS/191
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Dnr:21/KS/191

Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
Ärendebeskrivning

Enligt Kommunallagen 11 kap § 5 skall kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår
(budgetår). Av samma kapitel § 8-11 framgår budgetprocessen. Budgeten ska fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-14 gemensamma planeringsförutsättningar 2022-2024, i
beslutet ingick ekonomiska ramar för nämnderna, resultatbudget samt en översiktlig
investeringsbudget. Ekonomiavdelningen har sammanställt driftbudgeten, resultatbudgeten,
balansbudgeten och reviderat investeringsbudgeten, samt uppdaterat budgetförutsättningarna.
Förslag till Mål och Budget för 2022 samt flerårsplaner för 2023 och 2024 överlämnas till
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Mål och budget 2022 och
flerårsplan 2023-24.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per
skattekrona.
Investeringsbudget
1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad
investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras och beslutas av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras och beslutas av drift- och
servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under
förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd.
Finansiering
6. Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna med totalt 168,2 miljoner kronor.
7. Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
Taxor
8. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa” och riktlinjer förskole- och
fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2022 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas
principiella innebörd.
9. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst, måltider
och boende” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
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10. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.
Övrigt
11. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att
göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 § kommunallagen, skall
frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.
12. Att nämnderna skall lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen.
13. Att nämnderna skall lämna tertialrapport per 2022-04-30 och delårsrapport per 2022-08-31 till
kommunstyrelsen.
Mål och Budget ger nämnderna ekonomiska ramar för kommande planeringsperiod. I
budgetramarna finns kompensationer för ökade kostnader. De effektiviseringar som riktas till Socialoch arbetsmarknadsnämnden, Drift- och servicenämnden samt Kommunstyrelsen kan komma att ge
negativa effekter på barn och ungdomar. Kommunfullmäktige tar budgetramar medan respektive
nämnd tar driftsramar som påverkar verksamheterna för barn och ungdomar.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Förslag till Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-24
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Mål och budget 2022-2024
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1 En trygg och stabil kommun
Hallsbergs kommun har under flera år visat att kommunen står stabil och att fortsatt
utveckling sker inom flera områden. Vi ser det bland annat genom inflyttning,
bostadsbyggande, företagsetableringar och förfrågningar från privata aktörer. Detta är
glädjande på många vis och bidrar till att vi är en av de kommuner som har störst tillväxt i
Örebro län.
Genom långsiktiga politiska beslut säkerställer vi tryggheten för våra kommuninvånare.
Vår kommun ska vara trygg att växa upp i och vi ska alltid göra det vi kan för att man ska
kunna leva, bo och verka här. Men för att förverkliga detta och utveckla kommunen
behöver vi alla hjälpas åt. Som kommunstyrelsens ordförande vet jag att våra anställda
dagligen gör sitt bästa för att kommunens invånare ska trivas. För detta arbete vill jag
rikta ett stort tack och jag vet att vi tillsammans fortsatt kan glädjas över det vi alla gör.
Framtiden ser ljus ut när det gäller kommunens ekonomi. Den budget som presenteras
bygger som tidigare på långsiktighet och trygghet för våra kommuninvånare. Vi tar höjd
för mer resurser till skolan. Resultaten i skolan måste öka och det ska inte vara pengarna
som begränsar. För att alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan måste ett utvecklat
samarbete finnas mellan skola och vårdnadshavare. Det gemensamma målet för alla,
måste vara att varje barn ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt.
En annan viktig fråga som är högst levande är miljö- och klimatåtgärder. Vi vet att vi
fortsatt måste göra allt för att bygga bort översvämningsrisker i kommunen vilket är en
stor ekonomisk utmaning. Att fortsatt ta ett aktivt miljöansvar kommer långsiktigt vara
nödvändigt för att vi ska kunna bidra till en minskad klimatpåverkan.
Tack vare ökade skatteintäkter har vi under åren kunnat bygga upp kommunens likviditet
för framtida investeringar. Det innebär bland annat investeringar i infrastruktur för att
möta ökad inflyttning av nya invånare. Jag hoppas vi fortsatt kan utveckla vår kommun
tillsammans, i nära dialog mellan politik, kommuninvånare, föreningsliv och näringsliv.
Magnus Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
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2 Planeringsförutsättningar
2.1 Sammanfattning
Kommunens tidigare beslutade resultatmål på årliga 1,6 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag kvarstår. I Mål och budget 2022-2024 uppgår resultatet
till 17,0 mnkr, 17,3 mnkr och 17,9 mnkr för respektive år. Detta innebär ett snitt
för de tre åren på 17,4 mnkr i årligt resultat och 1,6 procent i resultatmål.
Skatteintäkter och generella statsbidrag för åren 2022-2024 har beräknats utifrån
SKRs skatteprognos per den 30 september 2021. Justering har därefter gjorts med
plus 3 mnkr årligen då det preliminära utfallet av invånarantalet i oktober är högre
än tidigare befolkningsprognos.
Då kommande års prognos för skatteintäkter och statsbidrag inte uppgår till den
kostnadsnivån verksamheterna har, är effektiviseringsuppdrag nödvändiga på idag
bedömda totalt 9 mnkr uppdelade på 3 mnkr för år 2022, ytterligare 3 mnkr för år
2023, samt ytterligare 3 mnkr för 2024. I budgetförslaget är
effektiviseringsuppdraget för 2022 på 3 mnkr och riktas med 2 mnkr till social-och
arbetsmarknadsnämnden, 0,5 mnkr till Drift- och servicenämnden samt 0,5 mnkr
till kommunstyrelsen.

2.2 Gemensamma planeringsförutsättningar
Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) 2022-2024 beslut i KF juni
2021
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att fastställa de gemensamma
planeringsförutsättningarna, för åren 2022-2024. Av beslutet framgår de
ekonomiska ramarna för driftbudgeten, resultatbudget, och en övergripande
investeringsbudget. De ekonomiska överväganden som beslutet byggde på
grundade sig på uppdaterade planeringsförutsättningar och aktuella antaganden
för ramberäkning till och med maj 2021.
I planeringsförutsättningarna uppdrogs till samtliga nämnder att ta fram
effektiviseringsåtgärder för att möta kostnadsökningar och behov av
verksamhetsförändringar kommande år. Planerad starttidpunkt var år 2022. Det
samlade behovet av effektiviseringsåtgärderna beräknades i GPF:en till 7,0 mnkr
för 2022, 15 mnkr för 2023, samt 24 mnkr för 2024.
I GPF 2022-2024 gavs några specifika uppdrag till nämnderna inför arbetet med
Mål och budget 2022-2024.
Kommunstyrelsen har genomfört en sänkning av internräntan inom kommunens
verksamheter. Sänkningen är utförd för VA-verksamheten där kostnaderna ska
vara enligt självkostnad. Utredning av kommunens egna verksamheters
internränta fortsätter under våren 2022. Konstruktionen av internräntan för
kommunens egen verksamhet har ingen betydelse för kommunens nettokostnader
och resultat.
Ett internt arbete för att följa utvecklingen och påverkan av omställningen till Nära
vård tillsammans med Region Örebro län skulle påbörjas. Arbetet har påbörjats.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har analyserat kostnadsutvecklingen för det
ekonomiska biståndet. För år 2022 ser resultatet ut att bli detsamma som år 2021,
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det vill säga ett underskott med 2 mnkr jämförelsevis med nuvarande budget på
7,5 mnkr. Underskottet hanteras inom nämndens totala budget. Förvaltningen
kommer fortsätta följa utvecklingen med hänsyn till påverkan på grund av
pandemin med mera.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har redovisat det pågående arbetet med
minskningen av de delade turerna utifrån tillförda medel med 1,5 mnkr årligen.
Planering pågår nu utifrån delade turer och schemaläggning. En omvärldsbevakning har genomförts och utifrån denna fortsätter arbetet med förslag till åtgärder.
Ett av uppdragen är att samverka scheman med fackliga representanter, vilket är
genomfört. Arbetet fortskrider i projektform och en plan är under arbete.
Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med beräkningar av planerade investeringsprojekt och behov. I Mål och budget 2022-2024 har uppdatering av investeringsplanen och omfördelning mellan åren avseende vissa investeringsprojekt gjorts.
Arbetet fortsätter med att utveckla hantering av investeringar inom
exploateringsverksamheten.

2.3 Pensioner
Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för pensionsförvaltning. Det
finns inga medel särskilt placerade för kommunens pensionsutbetalningar.
Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten. För beräkning av framtida pensionskostnader har KPA:s prognos från augusti 2021
använts. De sammanlagda kostnaderna för pensioner beräknas enligt den senaste
prognosen att minska under planeringsperioden 2022-2024 jämfört med tidigare
prognoser. I likhet med ekonomiska prognoser inom andra områden råder
emellertid stor osäkerhet i hur de framtida pensionskostnaderna kommer att
utvecklas. Framtida inflation och räntenivåer är två viktiga parametrar för
pensionskostnaderna.
På samtliga pensionskostnader tillkommer särskild löneskatt med för närvarande
24,26 procent.
De pensioner som intjänats fram till 1998 beräknas uppgå till 74 procent av kommunens totala pensionsåtaganden efter bokslut 2021. De redovisas enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse. De löpande utbetalningarna från
ansvarsförbindelsen kommer på sikt att sjunka. För 2022 beräknas kostnaden till
25,6 mnkr inklusive löneskatt.
De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den anställdes egen
placering hos pensionsförvaltare. Enligt avtalen KAP-KL och AKAP-KL beräknas
den avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig pensionsavgift. Kostnaden
redovisas som kortfristig skuld och utbetalas till Pensionsvalet året efter
intjänandeåret. För 2022 beräknas den avgiftsbestämda pensionen uppgå till 30,2
mnkr inklusive löneskatt.
De förmånsbestämda ålderspensionerna redovisas som en avsättning i kommunens balansräkning. De avser pension för löner över 7,5 basbelopp (42 625 kr
år 2021). Arbetstagare med dessa lönesummor är garanterade en pension som
motsvarar en viss procent av lönen. Kostnaden för 2022 beräknas till 2,4 mnkr
inklusive löneskatt.
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2.4 Ramförändringar
Ramförändringar åren 2022-2024
Driftsnämndernas budgetramar baserar sig på föregående års budget justerad
utifrån de tillägg/avdrag som beslutades i de gemensamma planeringsförutsättningarna för 2022-2024 samt Mål och budget för 2022-2024.
Specificerade budgetramar för Kommunstyrelsen, Drift- och servicenämnden,
Bildningsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden finns under kapitel 9.
Överförmyndarverksamhetens budgetram utökas med 425 tkr utöver de 39 tkr i
ordinarie indexuppräkning. Budgetramen har därmed anpassats till de nu högre
kostnaderna.
Valnämndens budgetram utökas med 625 tkr. Utökningen består förutom de
575 tkr för valåret 2022 av ökade arvodes- och lokalkostnader på totalt 50 tkr.
Utöver ovanstående justeringar i budgetramarna har kompensation fördelats för
prisökning hyror, måltider och städ.
Utrymme för ökade lönekostnader finns reserverade på kommunstyrelsen och
fördelas till nämnderna efter slutförd lönerevision för året.
Det gemensamma effektiviseringsuppdraget på 3 mnkr för år 2022 riktas med 2
mnkr till social- och arbetsmarknadsnämnden, 0,5 mnkr till drift- och
servicenämnden samt 0,5 mnkr till kommunstyrelsen.

2.5 Budgetpropositionen
Regeringen överlämnade budgetpropositionen för år 2022 till riksdagen i
september 2021.Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för
perioden 2022–2024.Det föreslås omfattande finanspolitiska stimulanser med
reformer på sammanlagt 74 mdkr för 2022. Nedan sammanfattas några av
satsningarna.


2,1 mdkr i generella statsbidrag till kommunerna. Med en generell beräkning
utifrån befolkningsandel motsvarar det intäkter på 3,2 mnkr för Hallsberg
under 2022.



Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 miljoner kronor
för år 2022 samt 1 490 mnkr 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 mdkr respektive år. Syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos
såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och
befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. Medel för äldreomsorgslyftet ansöks hos och återrapporteras
hos Socialstyrelsen.



Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 mnkr 2022. Avsikten är att
kommunerna ska ingå samverkansavtal med varandra och att individerna fritt
ska kunna söka gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom ramen för ett
sådant avtal. Under 2021 har regeringen även infört en högre ersättning för
regionalt yrkesvux som kombineras med SFI eller svenska som andraspråk
(SVA). Det innebär att kommunerna får bidrag per årsstudieplats för regionalt
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yrkesvux som kombineras med SFI eller SVA. Det är i nuläget inte möjligt att
beräkna effekten för Hallsbergs del.


Skolmiljarden fortsätter även 2022. Detta är ett statsbidrag som huvudmännen
kan söka. SKR bedömer att skolmiljarden kommer att utformas på samma sätt
som skolmiljarden för 2021. I så fall motsvarar det en intäkt på 1,6 mnkr för
Hallsberg.

2.6 Delårsrapport 2021
I oktober 2021 behandlade kommunfullmäktige delårsrapporten för 2021. Enligt
helårsprognosen beräknas årets resultat bli 47,2 mnkr. Det är 22,7 mnkr bättre än
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar 4,5
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens finansiella mål
med ett resultat på 1,6 procent uppfylls därmed. Nämndernas samlade budgetavvikelser beräknas till plus 1,3 mnkr. Prognosen för Finansiering, det vill säga
skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader, visar
överskott med 21,4 mnkr. Det beräknade överskottet avser i sin helhet skatteintäkter och generella statsbidrag. SKR:s skatteprognos från september visar en
tydlig återhämtning av konjunkturen i år och nästa år.

2.7 Resultatutveckling
Belopp i mnkr
Bokslut 2018
29

Bokslut 2019
42

Bokslut 2020
59

Prognos 2021
47

Budget 2022
17

Hallsbergs kommun har under de senaste åren haft en resultatutveckling överstigande det finansiella målet på 1,6 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
De goda resultaten för de senaste åren beror dels på att driftsnämnderna redovisat
överskott totalt ända sedan 2015 men också tack vare reavinster på grund av
försäljning av anläggningstillgångar. Stora överskott har även uppkommit genom
ökade generella statsbidrag och ersättningar på grund av pandemin. Lägre finansiella kostnader på grund av låga räntor och ej upptagna nya lån bidrar också till
de goda resultaten.
Prognosen för 2021 uppgår i delårsrapporten till 4,5 procent. För att klara framtida investeringar med egna medel är ett starkt resultat en viktig förutsättning.

2.8 Sveriges kommuner och regioner - budgetförutsättningar
2.8.1 Budgetförutsättningar
Kommunen har tagit del av och beaktat SKR:s budgetförutsättningar från
september 2021. Sammanfattningsvis redovisas här de viktigaste
förutsättningarna:


Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer



Ny skatteunderlagsprognos



Preliminärt beskattningsutfall september
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Ny statsbidragsram



Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2022



Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2022



Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex



Arbetsgivaravgifter och PO

Jämfört med föregående prognos från augusti 2021 räknar SKR nu med samma
skatteunderlagstillväxt för 2020 och högre för kommande år. Den ändrade bedömningen beror både på att SKR justerat bilden av den samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i budgetpropositionen för år 2022. Propositionsförslagen
bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. Enligt regeringen summeras
reformerna till 74 miljarder kronor för budgetåret 2022 (1,2 procent av BNP).
Även om det är svårt att härleda detta ”reformbelopp” råder det inget tvivel om att
det rör sig om omfattande satsningar. Ökningen av skatteunderlaget 2020 kunde
ha blivit än svagare då effekten av de försvagade löneinkomsterna mildrades
avsevärt genom de krisåtgärder som infördes för att motverka lågkonjunkturen.
Regeringen införde korttidsarbete; anställda kunde gå ner i arbetstid en period
med en subvention från staten. Samtidigt tog staten en stor del av de ökade
sjuklönekostnaderna som pandemin ledde till. Detta hindrade uppsägningar och
konkurser. Därutöver höjde regeringen ersättningsnivåerna i A-kassan och tog
bort karensdagen i sjukförsäkringen samt kravet på läkarintyg. Alla dessa åtgärder
bidrog direkt eller indirekt till att stärka skatteunderlaget. Dämpningen av
skatteunderlaget 2020 var mindre än vid globala finanskrisen 2009-2010. Den
höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 manifesteras i ett
skatteunderlag som också ökar starkt: med drygt 4 procent per år. Främst är det
lönesumman som driver uppgången. Framförallt är det en höjd prognos för
sysselsättningen som driver upp tillväxten i lönesumman – detta är den viktigaste
revideringen. Regeringens åtgärder i Budgetprop 2022 ökar även transfereringsinkomsterna något 2022 (genom bland annat höjt tak i sjukförsäkringen, ändrade
regler för äldre i sjukförsäkringen samt familjeveckan).

2.8.2 Ekonomirapporten
Omvärldsbeskrivning SKR-Ekonomirapporten
Ekonomirapporten som SKR gör beskriver förutsättningarna för kommunsektorn
som helhet. Ekonomirapporten belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation och förutsättningar, i normalfallet på några års sikt. Den ges ut av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) två gånger per år. I denna rapport,
utgiven i oktober 2021 görs bedömningen att ekonomin efter pandemin återhämtar sig i snabb takt, både globalt och i Sverige. Men arbetsmarknaden släpar
efter och arbetslösheten för utsatta grupper förblir hög.
Sammanfattande slutsatser
De senaste åren har, tvärt emot vad som skulle kunnat befarats, ett utrymme
skapats i de svenska offentliga finanserna. Det gör att det finns möjlighet att
investera för framtiden och förbättra förutsättningarna för välfärden under
kommande år.
I Ekonomirapporten pekas bland annat ut tre viktiga områden som stora
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satsningar kan genomföras för att klara kommande års utmaningar: Det är
satsningar på att klimatanpassa samhället, ställa om välfärden med hjälp av
modern teknik samt genomföra insatser för att öka sysselsättningen i grupper som
står långt från arbetsmarknaden.
Snabb ekonomisk återhämtning tack vare omfattande stimulanser
Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna. Både i Sverige och i västvärldens länder har omfattande insatser för att
stimulera ekonomin genomförts. I Sverige har detta medfört att den offentliga
sektorns skuld ökat. Trots detta beräknas skulden som andel av BNP minska i år
tack vare den starka BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även kommande år gör
SKR bedömningen att minskningen fortsätter. Vändningen i ekonomi har gått
snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld.
Återhämtningen i produktionen har skett med en betydligt lägre relativ arbetsinsats än före krisen. Detta innebär att arbetsproduktiviteten därmed stigit
markant. Detta dämpar uppgången i antalet sysselsatta och därmed ökar arbetslösheten och konkurrensen om jobben hårdnar. Åtgärder för att få ner
långtidsarbetslösheten blir därför extra viktigt.
Långsammare ökning av befolkningen
Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står
långt från arbetsmarknaden är bristen på arbetskraft kommande år. Ett av skälen
till den kommande arbetskraftsbristen är att befolkningstillväxten avtar. Den
senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i
tidigare prognoser. Särskilt utmärkande är det grupperna barn och unga som nu
beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp
som ökar snabbast de närmaste tio åren är personer över 80 år.
Den lägre befolkningstillväxten gör att kommunerna kan förvänta sig betydligt
mindre ökning, eller till och med minskning av antalet invånare kommande år.
Investeringsplanerna kan komma att behöva revideras ner och även skatteprognoserna kan komma att behöva justeras. Prognosen gör också att kostnaderna
förväntas öka något långsammare än de gjort under de senaste åren.
Vården ställer om
Demografins utveckling innebär att sjukvårdens kapacitet, i synnerhet personaltillgången, får svårt att matcha de ökande vårdbehoven. Överenskommelsen God
och nära vård 2021 - en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården
som nav - har den gemensamma ambitionen att skapa en mer samhällsekonomisk
effektiv och långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård genom en omställning som
utgår från invånarens behov. Primärvården ska vara navet och samspela med
specialistvård på och utanför sjukhusen, med kommunernas hälso- och sjukvård
samt med socialtjänsten.
Stora behov av klimatanpassningsåtgärder
Översvämningar liksom de senaste årens bränder tydliggör behovet av att anpassa
samhället till ett förändrat klimat. Det är därför viktigt att både anpassa verksamheterna så att de i så låg grad som möjlighet bidrar till koldioxidutsläpp, men även
anpassa samhället inför ett förändrat klimat. Det behöver också tydliggöras var
ansvaret för anpassningarna ligger.
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Många krafter driver ökad statlig styrning trots intentioner att minska den
Den Välfärdskommission som tillsattes för att förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner med avseende på kommande års demografiska utmaningar
avslutar nu sitt arbete. Ett av kommissionens syfte var att arbeta för en förbättrad
styrning av välfärden, ett effektivt nyttjande av offentliga resurser mm. Ett sätt att
förbättra den statliga styrningen är enligt kommissionen att minska statens detaljstyrning och antalet riktade statsbidrag. Detta till trots har fler nya eller ändrade
lagar och förordningar som påverkar kommunerna trätt i kraft under 2020 än
under de närmaste åren. Antalet nya statsbidrag överstiger oftast de bidrag som
tas bort. Utvecklingen fortsätter i samma riktning även i budgetpropositionen för
2022. Det är även tydligt att statens övriga styrning ökar, vilket ofta resulterar i
ökad administration och lägre produktivitet, då allt mer tid går åt till bland annat
dokumentation.
Den så kallade finansieringsprincipen visar sig också ha åsidosatts. Finansieringsprincipen innebär att staten ska finansiera för de ekonomiska effekter en ny
lagstiftning får. Under de senaste åren har flera nya och ändrade lagar inte alls
motsvarat den av SKR beräknade kostnadsökningen.
Stark ekonomi i kommuner och regioner
De kommande åren förväntas en relativt stark ekonomi i kommunerna. Skälet är
det lägre demografiska trycket, den expansiva finanspolitiken och den konjunkturella återhämtningen. Det är dock viktigt att påpeka att alla kommuner inte
kommer att ha positiva resultat, effektiviseringsarbetet måste fortsätta för att få en
ekonomi i balans. Skälet till detta är att investeringarna även framåt kommer ligga
på en hög nivå. Förutom klimathoten kommer även effekterna av den demografiska sammansättningen med fler äldre invånare och färre i arbetsför ålder.
Viktigt att klara kompetensförsörjningen
En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och de kommande åren är kompetensförsörjningen. Den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan
kommunerna men kommer öka nästan överallt fram till 2030. För att klara kompetensförsörjningen behövs olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla
medarbetare med rätt kompetens. Det handlar både om att vara en attraktiv
arbetsgivare och att hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv.
Relativt gott läge för kommunerna
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste
åren. En stark utveckling av skatteintäkterna enligt SKRs senaste prognos gör att
utsikterna ser bättre ut än föregående prognos. Lika viktigt är den förväntade
kostnadsutvecklingen, som är klart lägre än i tidigare bedömning. Befolkningsprognosen som ligger till grund för dessa beräkningar visar på en svagare befolkningsökning än föregående prognos. Inte minst bland de yngsta. Hur en långsammare tillväxt kommer att spegla av sig i kommunernas investeringsplaner är
för tidigt att säga. Stora behov av upprustning av befintliga anläggningar gör att
investeringsutgifterna fortsätter vara höga under kommande år.

2.9 Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna avser dels borgensavgifter från de kommunala bolagen
och bostadsstiftelsen, dels intäkter från Kommuninvest. Det pågår en översyn av
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borgensavgifterna inför 2022, vilket kan innebära ökade intäkter för kommunen
och ökade kostnader för de kommunala bolagen och bostadsstiftelsen. Intäkterna
från Kommuninvest utgörs av ränta på insatskapital och återbäring på affärsvolym.
Kommunen har genom tidigare inbetalning av särskild medlemsinsats uppnått
nivån som tillåter att återbäringen redovisas som resultatpåverkande intäkt.
Det gynnsamma ränteläget har gjort att kommunen kunnat hålla sina finansiella
kostnader på en låg nivå. Låga rörliga räntor samt att det varit möjligt att binda på
längre löptider till låg ränta påverkar de finansiella kostnaderna positivt. Riksbankens senaste beslut i september 2021 var att behålla reporäntan oförändrad på 0
procent.
Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och inflationen väntas tillfälligt bli
högre än 2 procent det närmaste året innan den sjunker tillbaka igen. För att
inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara
fortsatt expansiv. Riksbanken har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad
på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela prognosperioden till och med
kvartal 3 år 2024. Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under fjärde
kvartalet 2021 enligt tidigare beslut. Riksbankens prognos är att innehavet av
värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022.
Kommunens nuvarande lån är upptagna hos Kommuninvest. De finansiella kostnaderna har beräknats i enlighet med Kommuninvests prognos om räntenivåer för
befintliga lån och beräknad omsättning/nyupplåning.

2.10 Skattesatsen
Den totala skattesatsen för kommunen och regionen i Hallsberg är 33,10, förutom
kyrkoavgift och begravningsavgift som varierar mellan de olika församlingarna.
Hallsbergs kommun höjde skattesatsen 2016 med 50 öre till 21,55. Regionens
skattesats är 11,55. Kommunen har 2021 den tredje lägsta utdebiteringen i länet,
efter Ljusnarsberg och Örebro. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats för
hela perioden.

2.11 Befolkningsutveckling
Hallsbergs kommun ökade sin befolkning med 58 invånare under 2020 till 15 990.
Under första halvåret 2021 ökade befolkningen med 60 invånare till 16 050.
Födelsenettot under första halvåret innebar en ökning med 11 personer och
flyttningsnettot inklusive justeringar en ökning med 49 personer.
Av den relativa åldersfördelningen 2020-12-31 framgår att Hallsberg har en
betydligt större andel invånare i åldern 65-79 år än riket. I åldersgruppen 0-6 år är
andelen något högre än riket. I åldersgruppen 25-44 år är andelen väsentligt lägre i
Hallsberg än i riket. I åldersgruppen 20-24 år är andelen något lägre än rikets. I
övriga åldersgrupper är Hallsbergs andel i huvudsak lika med riket.
Detta visar på att på att Hallsbergs kommun har en högre försörjningskvot än
rikets snitt vilket innebär att vi är färre i arbetsför ålder jämfört med övriga riket
och fler i åldrarna 0-6 år och 65-79 år.
Tabellen visar den procentuella andelen i de olika åldersgrupperna av
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befolkningen.
Åldersgrupper
0-6
7-15
16-19
20-24
25-44
45-64
65-79
80Totalt

Hallsberg
9
11
4
5
24
25
17
5
100

Riket
8
11
4
6
26
25
15
5
100

2.12 Näringsliv
Under 2022 kommer näringslivsplanen 2022-2024 och dess insatsområden utgöra
grunden för fortsatt näringslivsarbete i Hallsbergs kommun. Planen skall bidra till
att stärka och utveckla näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt i kommunen i stort. Det planerade näringslivsrådet
kommer att starta sin verksamhet under 2022. Näringslivsrådet har syftet att
skapa en god dialog mellan det offentliga och näringslivet, där angelägna frågor har
sin naturliga plats för ett framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg.
Kommunens samarbete med Business Region Örebro, hamnsamarbetena, samt
Västra Stambanegruppen kommer fortsatt vara viktiga för Hallsbergs utveckling.
Samarbetena syftar till att stärka kommunens position nationellt och internationellt som logistiknav, medverka till att nationella utvecklingsinsatser ska
komma till Hallsberg, samt att få fram fördelarna med att bo, verka och leva i
Hallsbergs kommun.
Samarbete med grannkommunerna kring attraktiva etableringslägen kommer att
prioriteras. Hallsbergs kommuns etableringsbara mark minskar snabbt på grund
av kommunens starka tillväxt. Tillgång på detaljplanerad mark i rätt läge är direkt
avgörande för att attrahera nya etableringar.
Företags- och föreningsmässan Hallsbergsmässan hålls vartannat år i Sydnärkehallen i Hallsberg. 2020 ställdes mässan in på grund av rådande pandemi. 2022 går
mässan av stapeln fredagen den 6 maj - lördagen den 7 maj.

2.13 Arbetsmarknad
Hallsbergs kommun, regionalt centrum i Sydnärke, har ett brett näringsliv med
tonvikt på industri, kommunikation och logistik. Hallsbergs kommun är den
största arbetsgivaren med cirka 1 200 anställda.
I augusti var 3,5 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa.
Det var en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med samma period
föregående år. Andel öppet arbetslösa i Örebro län uppgick till 3,9 procent och för
riket totalt 3,8 procent. Utöver de personer som redovisas som öppet arbetslösa
finns ett antal personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs
kommun är den siffran 4,3 procent. Det var en minskning med 0,2 procentenheter.
Den totala arbetslösheten uppgick till 7,8 procent. Det är lägre än länets 8,2
procent men högre än rikets 7,7 procent. Arbetsmarknaden som helhet är i en
återhämtningsfas, vissa branscher är dock fortfarande kraftigt påverkade av
pandemins effekter. Det gäller framförallt hotell- och restaurangbranschen som
har en bra bit kvar till nivån före krisen.
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I Sverige räknar man med en snabb strukturomvandling av näringslivet. Dessa
skiften är givetvis svåra att kvantifiera; hur fort omställningen går samt vilka de
aggregerade effekterna blir på produktion och sysselsättning på såväl kort som
lång sikt. Det handlar därmed knappast om en återgång till det normala för delar
av näringslivet. Detta, tillsammans med de speciella betingelserna som pandemin
ännu ger för efterfrågan, gör utvecklingen på längre sikt tämligen svårbedömd.
Återhämtningen i BNP föregår återhämtningen av sysselsättningen. Denna tidsförskjutning bekräftas också hittills av tillgängliga data över återhämtningen efter
fjolårets störtdykning. SKR räknar i sina prognoser från september 2021 med att
arbetslösheten för riket som helhet blir 9,0 procent under 2021 för att därefter
minska med 0,5 procentenheter till 8,5 procent för år 2022. För åren 2023 och
2024 är prognosen för arbetslösheten 8,1 respektive 7,8 procent.
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3 Styrsystem
Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning. Systemet
bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att
kommunen har god hushållning och att medborgarna därmed får den service som
de förtroendevalda i fullmäktige beslutat.

3.1 Vision - Det öppna Hallsberg
Visionen ”Det öppna Hallsberg” anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att
skapa en samsyn kring kommunens utveckling. Omarbetning av mål och indikatorer har skett till år 2020.
Det öppna Hallsberg – innebär att alla är välkomna; oavsett vem man är, var man
kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd,
natur och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala
näringslivet visar framåtanda och drivkraft och utvecklar både region och
individer.
Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg
till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära
individen, erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och
synpunkter. Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande
och kommande utmaningar.

3.2 Värdeord
Kommunens värdeord Glädje, Driv och Öppenhet vägleder tjänstemän och politiker i hur de ska förhålla sig när verksamheter genomförs och beslut fattas i
arbetet med att förverkliga målen.
Glädje
Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av
varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i
vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika
föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft
och energi.
Driv
Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett
honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet. De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin
förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvaliteten.
Öppenhet
I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av
goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem
som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald.
Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.
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3.3 Strategiska områden
Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen och har delats in i fyra
områden som är viktig för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är
målområden för prioritering och utveckling. Till varje område finns en övergripande målformulering. Respektive nämnd ska till varje område prioritera och
precisera nämndmål för sitt uppdrag och kommunens utveckling.

3.3.1 HÅLLBAR KOMMUN
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
samhälle, där människors livskvalitet ökar.
Mål - Kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun har en god ekonomisk hushållning.
Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ge förutsättningar för medborgare och näringsliv att bidra i arbetet med miljö- och
klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ha ett positivt näringslivsklimat som bidrar till utveckling och innovationskraft.
Skolfrånvaron ska minska.
Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjlighet
erbjudas stöd och tidiga insatser.

3.3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
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.
Mål - Kommunfullmäktige
Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar genom uppväxt och skolålder.
Hallsbergs kommun ska verka för bättre skolresultat.
Hallsbergs kommun ska ha en gymnasieskola väl avvägd utifrån elevers efterfrågan och samhällets
utveckling.
Matematikresultaten ska förbättras.
Hallsbergs kommun ska förbereda personer som står utanför eller inte har behövlig förankring på
arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.

3.3.3 ALLAS INFLYTANDE
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara
lyhörd för idéer och synpunkter.
Mål - Kommunfullmäktige
Kommunens invånare ska ges möjlighet att delta i kommunens utveckling.
Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka.
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras.
Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas utifrån den
enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.
Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för medborgardialog.

3.3.4 GOD SERVICE
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande och
god service.
Mål - Kommunfullmäktige
Kommunens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet.
Vid kontakt med kommunen ska personer uppleva ett gott bemötande.
Ökad digitalisering i utbudet av tjänster.
Alla nämnder ska bidra till att förenkla kontakten med våra verksamheter.
Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov.
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4 Driftsnämnder
4.1 Kommunstyrelsen och transfereringar
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av
kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens
utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen och ansvarar för
uppsikt och kontroll över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som
kommunfullmäktige fattat beslut om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i
alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är
att verkställa fullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ansvarar även för den översiktliga fysiska planeringen att driva
utvecklingsfrågor.
Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
valnämnd i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet och beslut.
Förvaltningen leder samordningen av kommunens förvaltningar och bolag samt
uppföljning av stiftelser och gemensamma förbund och nämnder. Förvaltningen
ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans med bibehållen eller förbättrad
kvalitet om så är möjligt. Ekonomi och kvalitet i verksamheten ska fortlöpande
följas upp och redovisas.
Förvaltningen bedriver verksamhet inom områden för ledning och styrning, kansli,
administration och service, ekonomi och kvalitet, HR/personal, näringsliv,
kommunikation, säkerhet, samhällsbyggnad och avgiftshantering inom vård och
omsorg. Från och med år 2021 finns utrymme för feriearbete för ungdomars
lönekostnader vilka flyttas från Social- och arbetsmarknadsnämnden.
Planeringsreserven innehåller utrymme för ökade livsmedelskostnader, 1,7 mnkr,
bostadsanpassning 1 mnkr, utrymme för ökade driftskostnader på grund av investeringar, 2 mnkr samt ofördelade medel på 3,9 mnkr.
Inom kommunstyrelsen finns även uppdrag för år 2022 på totalt 11 mnkr.
Uppdragen består av digitalisering, 2 mnkr, trygghetsåtgärder, 1 mnkr,
folkhälsa/fritidsbank, 1 mnkr samt klimat-och miljöåtgärder 7 mnkr (ingår
åtgärder för sanering och förebyggande av översvämningar).
I övrigt ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till kommunalförbund och
driftbidrag till gemensamma nämnder.

4.2 Drift- och servicenämnden
Drift- och servicenämnden ansvarar för väghållning, parker, natur- och grönområden, bygglov, trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, miljö- och livsmedelstillsyn,
bostadsanpassning, fastighetsförvaltning, måltidsverksamhet, lokalvård, samt
vatten- och avloppsförsörjning. Alkohol- och tobakstillsyn finns under förvaltningen, men det politiska ansvaret ligger under social- och arbetsmarknadsnämnden. Tillsynsverksamheten bedrivs gemensamt i de fem sydnärkekommunerna, med en handläggare placerad i Hallsberg.
Trafikanordningar, skyltar och vägmärken ska bytas ut. Arbetet med utbyte av
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bristfällig belysning fortsätter. Nya exploateringsområden medför ökade
driftkostnader, bland annat när det gäller belysning och vägunderhåll. Eko-parken
behöver kunna hålla en hög standard när det gäller tillgänglighetsanpassning och
underhåll av äventyrslekplats, hinderbana och Hälsans stig.
De större utmaningarna inom fastighetsförvaltningen är bland annat att klara av
de investeringar och projekt samt underhåll som planeras. Energikraven som
innebär en minskning på 2 procent energiförbrukning, samt uppfylla de miljökrav/
rutiner som ställs avseende inomhusklimat på förskolorna är andra utmaningar.
Arbetet med arbetsmiljön för att hålla sjuktalen nere är en viktig uppgift år 2022.
Bygglovsverksamheten ska tillse att husbyggande och bruk av mark och vatten
sker på ett hållbart sätt så att människors hälsa och miljö skyddas. När det uppstår
jävssituationer vid beslut om bygglov för kommunens fastigheter har
myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i dessa ärenden.
Uppvärmningssätten i lokaler har stor betydelse både för komfort, ekonomi och
miljö, där är Energirådgivningen är ett viktigt stöd i arbetet
Måltidsverksamheten serverar 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. Några
utmaningar är att minska matsvinnet, öka de ekologiska och närproducerade
livsmedlen, bibehålla den låga sjukfrånvaron och erbjuda heltidstjänster till de
medarbetare som önskar det.
Inom lokalvårdsverksamheten arbetar man 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 anläggningarna. Utmaningarna
under år 2022 är att fortsätta arbetet med den nya organisationen, använda och
implementera avjoniserat "Rent vatten" i verksamheterna och fortsätta arbetet
med arbetsmiljön för att få ned sjuktalen inom städavdelningen.
Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
utgörs bland annat av myndighetsutövning i form av handikapptillstånd, lokala
trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse av allmän platsmark samt
olika dispenser.
Inom vatten- och avloppsverksamheten är utmaningarna att förnyelsetakten när
det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet behöver ligga på en relativt hög
nivå. Personalbyggnaden vid avloppsverket i Hallsberg behöver ersättas, Tisarens
distributionsnät för vatten och avlopp byggs enligt plan kommande år, Projekt
Vätternvatten planeras och genomförs genom det gemensamma bolag som bildats
av de kommuner som ingår i projektet. Förslag på ny VA-taxa från och med år 2022
har tagits fram.

4.3 Bildningsnämnden
Bildningsnämnden ansvarar för; förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg,
förskoleklass, grundskola, särskola, kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med tillhörande föreningar och anläggningar samt
medverkan i Hallsbergs familjecentral. Hallsbergs familjecentral är ett samarbete
mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Region Örebro län.
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Bildningsförvaltningen ansvarar för den öppna förskolan. Familjecentralen är
lokaliserad på Västra skolan.
Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av
antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal.
Arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte att
öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter. I flera av våra tätorter har det
tillskapats flera nya förskoleavdelningar, utökningen av antal platser måste
fortsätta.
Samverkan med Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är
central. Kommunens satsning på digitala verktyg i förskola och skola är nu helt
utbyggd, vilket gör att energin än mer kan fokuseras till hur pedagogiken kan
utvecklas med hjälp av de digitala verktygen. Ett stort fokus ligger på att kunna
möta ALLA barn och elever. Mottagandet av nyanlända i kommunen och kompetens att möta deras behov är en utmaning som antagits med större kraft och ökade
resurser under de senaste åren och som fortsätter. Utöver detta är samverkan
mellan fritidshem och skola en stor potential för ökad måluppfyllelse, vilket gjort
att det nu riktas kompetensutvecklingsinsatser mot detta område. Vidare kommer
skolans uppdrag med studie och yrkesvägledning att vara en nyckel för elevernas
motivation och skolframgång framöver.
75 procent av alla elever som slutade skolår 9 var behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram. Skolfrånvaron påverkar elevernas möjlighet att öka måluppfyllelse och arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro behöver
fortsätta.
Tre områden har lyfts fram de senaste åren som avgörande för skolresultaten i
Hallsbergs kommun; skolfrånvaron, stadieövergångarna och matematikundervisningen. För att förbättra matematikundervisningen från förskoleklass till skolår
3 fortsätter arbetet med att undervisa enligt modellen Tänka, Resonera och Räkna
som utarbetats tillsammans med SKR och Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs Universitet.
På mellanstadiet undervisas sedan två år tillbaka eleverna enligt Singhaporemodellen. Förvaltningen har valt att starta med en årskurs i taget vilket innebär att
nästa läsår kommer hela mellanstadiet att undervisas enligt den modellen. Det
finns matematikutvecklare på samtliga stadier som har som uppdrag att utveckla
undervisningen.
Under 2022 kommer insatserna kring "nyanlända och flerspråkiga elevers
lärande" att fortsätta och berör all verksamhet från förskolan till skolår 9.
Under tre år, totalt sex terminer, sker ett samarbete med Skolverket för att stärka
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska. Insatsen har påbörjats och kommer att utvidgas under
kommande två år. Utöver denna satsning har extra medel tillskjutits bildningsförvaltningen de kommande två läsåren för att ytterligare stärka arbetet med
nyanlända och flerspråkiga elevers måluppfyllelse.

4.4 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hjälp och stöd till familjer och
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deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp och stöd till
personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser
till personer med funktionsnedsättning, integrations- och arbetsmarknadsfrågor
samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden ansvarar också för förebyggande
arbete och deltar i samhällsplaneringen. Utifrån individuella behov ska alla personer som behöver det, få stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt
som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild uppmärksamhet ska riktas till att ge
stöd till barn. Att arbeta för individens självständighet genom delaktighet och ett
förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar är en viktig uppgift för nämndens verksamhet.
Inom äldreomsorgen påverkas en stor del av verksamheten av andra organisationer och vårdgivare och behöver förändras i samverkan med andra, exempelvis
vårdcentral och övriga delar av regionen. Hälso- och sjukvårdsenheten ska vara
självförsörjande och inte beroende av bemanningssjuksköterskor. Sammanslagningen av hemtjänst och vård- och omsorgsboende till en äldreomsorg där arbetet
sker utifrån gemensamma mål och processer kommer att ge resultat för framtiden.
Det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen ger helt andra förutsättningar
för att arbeta personcentrerat samt med digitalisering, som ska stödja de boende
till ökad självständighet.
Inom Individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med barnrätt. Utveckling av
metoder och arbetssätt fortsätter för att göra barn delaktiga i insatser och utredningar som ett led i den fortsatta implementeringen av barnkonventionen som lag.
Under sommaren trädde en ny lag i kraft gällande att barn som bevittnat våld även
är att anse som brottsoffer. Fler unga personer missbrukar tung narkotika. Det är
en stor utmaning att hjälpa dessa ungdomar, eftersom de ännu inte har upplevt så
många negativa följder av missbruket. Motivationen till förändring är därför låg.
Barn- och familjeenheten samarbetar med Öppenvården Stegen och Maria Ungdom
i Örebro.
Inom verksamheten för personer med funktionshinder förändras målgruppen för
insatsen. En allt yngre målgrupp med helt andra individuella behov och färdigheter
ställer krav på att arbetet utförs ännu mer utifrån de individuella behoven och med
personers självbestämmande. Ett arbete med att se över Daglig verksamhet har
påbörjats. Syftet är att få grupper som är mer homogena, med deltagare som har
likvärdiga behov. På så sätt kan arbetsmetoderna utvecklas och det skapas en mer
meningsfull sysselsättning för deltagarna i verksamheten.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten ser ett ökat behov av stöd, hjälp och
anpassningar för att individer ska ges förutsättningar att komma ut i arbete eller
studier. I framtiden kan det komma att krävas andra resurstillgångar som ett
komplement till de befintliga, om man ska arbeta mer med sysselsättning av
individer.
Arbetsmarknaden växer och utvecklas, med det växer utmaningarna. De som är
långtidsarbetslösa kommer få allt svårare att slå sig in på arbetsmarknaden.
Utbildning passar inte alla, ungdomarna kommer bli en allt större grupp som
behöver ökat stöd inför framtida utmaningar.
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5 Driftbudget 2022-2024
belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Planeringsreserv inkl uppdrag
2022
Löneökningsutrymme
Drift- och servicenämnd
Bildningsnämnd
Social- och
arbetsmarknadsnämnd
Taxe- och avgiftsnämnd
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Transfereringar
Strukturåtgärder utv och
förnyelse
Summa verksamheterna
Finansiering inkl rensning
interna poster
Gamla och nya
pensionsutbetalningar
Årets nyintjänad
förmånsbestämd ålderspension
Avgiftsbestämd ålderspension
Verksamhetens
nettokostnader

-610
-44 350

Flerårsplan
2023
-628
-43 166

Flerårsplan
2024
-647
-43 182

-19 600

-12 100

-8 600

-12 105
-32 970
-378 901

-27 891
-33 076
-388 337

-44 807
-33 184
-394 610

-371 320

-374 810

-382 509

0
-690
-650
-2 400
-146 072

0
-690
-35
-2 448
-148 919

0
-690
-650
-2 497
-151 899

3 000

6 000

9 000

-1 006 668

-1 026 100

-1 054 275

68 965

67 589

70 889

-25 647

-24 466

-24 387

-2 377

-3 061

-6 367

-30 199

-31 133

-32 119

-995 926

-1 017 171

-1 046 259

Budget 2022
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6 Resultatbudget 2022-2024
belopp i mnkr
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära
poster
Årets resultat
Not 1
Skatteintäkter
Slutavräkning
Preliminär slutavräkning
Summa skatteintäkter
Not 2
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Utjämningsbidrag LSS
Ers moms lokalhyra
Kommunal fastighetsavgift
Summa generella
statsbidrag/utjämning
Totalt

Budget 2022
-995,9
-33,0

Budget 2023
-1 017,2
-34,6

Budget 2024
-1 046,3
-36,3

-1 028,9

-1 051,8

-1 082,6

739,9

767,2

792,5

310,3

308,5

315,4

21,3
1,3
-5,6

23,9
1,3
-7,8

25,3
1,3
-8,7

17,0

17,3

17,9

17,0

17,3

17,9

736,9
0,0
3,0
739,9

767,2
0,0
0,0
767,2

792,5
0,0
0,0
792,5

215,8
16,1
40,3
-0,9
0,3
38,7

222,2
19,5
28,7
-0,9
0,3
38,7

227,2
21,8
28,4
-0,9
0,3
38,7

310,3

308,5

315,4

1 050,2

1 075,7

1 107,9
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7 Balansbudget 2022-2024
Belopp i mnkr
Anläggningstillgångar
Mark, byggnadstekn anläggningar
Maskiner och investeringar
Fin anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital avsättningar och
skulder
Eget kapital
därav årets resultat
Avsättningar
Pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långa skulder
Korta skulder
Summa skulder
Summa Eget kapital,
avsättningar och skulder

Budget 2022

Flerårsplan
2023

Flerårsplan
2024

915.9
38.6
37.0
991,5

987.5
44.5
37.0
1,069.0

1,062.4
50.0
37.0
1,149.4

6.0
87.0
60.4
153.4
1,144.9

6.0
64.0
60.0
130.0
1,199.0

6.0
64.0
60.0
130.0
1,279.4

419.0
17.0

436.3
17.3

454.2
17.9

81.3
10.0
91.3

84.0
10.0
94.0

90.2
10.0
100.2

397,2
237,4
634.6

419,1
249,6
668.7

477,4
247,6
725.0

1,144.9

1,199.0

1,279.4
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8 Investeringsbudget 2022-2025
Planeringen av investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande
fyraårsperiod. Planeringen sker utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av investeringar som redovisats under budgetprocessen. Ramarna
anger planeringsutrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om specifika
investeringsprojekt. De totala investeringsramarna för åren 2022-2025 är
justerade i förhållande till Mål och budget 2021-2023. I investeringsplaneringen
ingår även ett fjärde år (2025). Det är väsentligt att investeringsplaneringen
präglas av långsiktighet för att ge goda förutsättningar till översikt över
kommande skuldsättningar. Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan för
verksamhetslokaler omfattar 4 år. Den utgör ett viktigt underlag för kommunens
investeringsplanering.
Planerade investeringar omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder.
I budgeten redovisas planerade exploateringar för bostäder och verksamhet.
Exploateringsinvesteringarna finansieras till största del av kommande försäljning
av mark. Under våren 2022 kommer planeringen av investeringarna för pågående
och nya detaljplaner fortsätta.
Investeringsbudgeten bygger på ett antal bedömda investeringsbehov och därtill
en första uppskattad investeringspeng. I investeringsbudgeten finns beräkningar
av planerade projekt och behov, vilket lett till förändringar jämfört med beslutad
GPF avseende belopp och omfördelningar mellan åren.
Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om strategiska investeringsprojekt inom
utrymmet för planerade ramar.
Investeringar - nämnder 2022 - 2025
belopp i tkr
Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Bildningsnämnden
Social- och
arbetsmarknadsnämnden
Trafiksäkerhetsobjekt
Summa

Budget
2022
2 000
7 200
1 800

Flerårsplan
2023
2 000
7 200
1 800

Flerårsplan
2024
2 000
7 200
1 800

Flerårsplan
2025
2 000
7 200
1 800

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000
13 500

1 000
13 500

1 000
13 500

1 000
13 500
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Investeringar - planering av strategiska projekt 2022 - 2025
belopp i tkr
Centrumplan
Samzeliiviadukten
Centrumhuset
Kommunhuset ventilation
Kommunhuset parkering
Kök
Folkasbo/Sköllergården
Sydnärkehallen kylmaskin
Förskola söder
Förskola Vretstorp
Förskola Pålsboda
Värmepumpar
Transtensskolan
Tillagningskök
Skolor
Kök
Gymnastikgolv
Sydnärkehallen
Alléhallen - badhus
Övrigt
Summa

Budget
2022
6 000
5 000
15 000
2 000

Flerårsplan
2023
8 000
5 000
10 000
500
2 000

Flerårsplan
2024
10 000
5 000

Flerårsplan
2025
10 000
5 000

5 000

3 000
4 000
27 000
4 000

18 000

5 000
2 500
2 750

1 000
2 000
2 000

20 000
91 250

31 500
80 000

3 100
2 500
2 000
20 000
40 000
92 600

15 000
1 500
5 000
5 600

40 000
82 100

Investeringar - Exploatering strategiska (skattefinansiering)
belopp i tkr
Detaljplan Norr Tälleleden
Pågående detaljplan Söder
om Tälleleden
Ny detaljplan Rala 4
Ny detaljplan bostäder
Hallsberg Samsala 3
Ny detaljplan bostäder
Sköllersta
Utbyggn bef detaljplan
Pålsboda
Detaljplan Kvarsätter
bostäder
Exploatering - utrymme för
senare planering

Budget
2022
15 700

Flerårsplan
2023

Flerårsplan
2024

5 000

10 000

5 000

1 000

8 000

1 500

10 000

10 000

1 500

10 000

Flerårsplan
2025

10 000

3 000
1 000

2 000

3 000

3 000

15 000

15 000

27 200

34 500

43 000

25 000
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Investeringar - VA (avgiftsfinansiering)
belopp i tkr
Sanering VA-nät
Anläggningar
Övrigt
Exploatering VA
Utbyggnad VA-nät Tisaren
Exploatering - verksamhet
Exploatering - bostäder
Exploatering - utrymme
för senare planering
Exploatering VA totalt
Summa

Budget
2022
5 000
4 900
525

Flerårsplan
2023
5 000
2 000
700

Flerårsplan
2024
5 000
2 000
400

Flerårsplan
2025
5 000
2 000
400

11 000
12 300
2 500

18 000
23 500

5 000
33 000

20 000

10 000

10 000

25 800
36 225

41 500
49 200

48 000
55 400

30 000
37 400

Budget
2022
13 500
91 250

Flerårsplan
2023
13 500
80 000

Flerårsplan
2024
13 500
92 600

Flerårsplan
2025
13 500
82 100

27 200

34 500

43 000

25 000

131 950

128 000

149 100

120 600

10 425

7 700

7 400

7 400

25 800

41 500

48 000

30 000

36 225

49 200

55 400

37 400

168 175

177 200

204 500

158 000

Investeringar totalt
belopp i tkr
Nämnder
Strategiska investeringar
Strategiska investeringar exploatering
Summa
skattekollektivet
Avgiftskollektivet VA
investeringar
Avgiftskollektivet VA
investeringar exploatering
Summa
avgiftskollektivet
Totalt
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9 Driftsnämndernas budgetramar
Driftsnämndernas budgetramar baserar sig på föregående års budget (översta
raden i tabellerna) justerad utifrån de tillägg/avdrag som beslutades i de
gemensamma planeringsförutsättningarna för 2021-2024 samt Mål och budget för
2022-2024. Längst ner i respektive tabell finns budgetramen för åren 2022-2024
summerad.

Kommunstyrelsen, belopp i tkr

Budget 2022

Föregående års budget
Borttag engångssatsning fritidsbank,
2021
Hallsbergsmässan, 2022
Hallsbergsdagen
Utrymme för KSO, flytt från
planeringsrserv
Helårseffekt lönekompensation 2021
Priskompensation
Totalt

43 000

Flerårsplan
2023
44 350

Flerårsplan
2024
43 166

-100
200
1 000

-200
-1 000

100
134
16
44 350

Kommunstyrelsen planeringsreserv, belopp i tkr
Föregående års budget
Borttag ängsmark, 2021
Borttag digitaliseringssatsning 2021
Borttag folkhälsosatsning 2021
Utrymme för KSO, flytt till
kommunstyrelsen
Utökning planeringsreserv
Utrymme för driftskostnadsökningar i
och med investeringar
Flytt av medel för klimat- och
miljöåtgärder
Folkhälsosatsning 2022-2023
Totalt

Kommunstyrelsen uppdrag, belopp
i tkr
Digitalisering
Folkhälsa/fritidsbank
Klimat- och miljöåtgärder
Trygghetsskapande åtgärder
Totalt

Budget 2022
10 900
-200
-2 000
-1 000

16
43 166

16
43 182

Flerårsplan
2023
8 600

Flerårsplan
2024
12 100

2 500

-2 500

-100
2 000
-1 000
8 600

Budget 2022
2 000
1 000
7 000
1 000
11 000

1 000
12 100

-1 000
8 600

Flerårsplan
2023

Flerårsplan
2024

1 000
1 000

Kommunstyrelsens uppdrag är ettåriga förutom Folkhälsa/Fritidsbank som
sträcker sig över åren 2022-2023.
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Budget 2022
146 072
146 072

Flerårsplan
2023
148 919
148 919

Flerårsplan
2024
151 899
151 899

Den ökade budgetramen för transfereringar består främst av indexuppräkningar
för respektive år. Utöver indexuppräkningarna har budgetutrymme avsatts till
Sydnärkes utbildningsförbund då både SFI-kostnaderna och medlemsbidraget
ökar. Medlemsbidraget baseras på kommunens antal invånare 16-19 år, vilka har
ökat i förhållande till de andra medlemskommunerna. Ett utrymme här även
avsatts till IT-nämnden och lönenämnden där kostnaderna är lågt budgeterade.
Drifts- och servicenämnden, belopp
i tkr
Föregående års budget
Extra engångssatsning asfalt, 2021
Engångssatsning asfalt, 2021
Engångssatsning, ängsmarkering, 2021
Engångssatsning, gångstig i ö:a
Ekoparken, 2021
Helårseffekt lönekompensation 2021
Priskompensation
Totalt

Bildningsnämnden, belopp i tkr

Budget 2022
39 013
-4 000
-2 000
-200

Flerårsplan
2024
33 076

106
33 076

108
33 184

Flerårsplan
2023
378 901

Flerårsplan
2024
388 337

1 666
2 200
1 800
2 070

1 693
2 780
2 600

500
1 200
388 337

-2 000
1 200
394 610

-100
151
106
32 970

Budget 2022

Föregående års budget
Engångssatsning ökad folkhälsa, 2021
Helårseffekt lönekompensation 2021
Priskompensation
Ökat elevantal 2022
Ökat barnantal 2022
Ökad nivå för alla elever F-9
Ökade hyror
Hyra paviljonger
Modersmålskostnader t o m år 2023
Hyra ny förskola (halvårseffekt)
Totalt

Flerårsplan
2023
32 970

363 514
-800
1 577
1 639
3 900
4 500
2 070
650
1 350
500
378 900

Page 182 of 285

Datum

Hallsbergs kommun 2022

Social- och
arbetsmarknadsnämnden, belopp
i tkr
Föregående års budget
Borttag engångssatsning daglig
verksamhet, 2021
Helårseffekt lönekompensation 2021
Priskompensation
Ökade kostnader LSS
Arbete med delade turer,
engångssatsning 2022-2024
Familjeteam, engångssatsning 20212022
Kompensation för dubbel hyra 2022 tas
bort
Nytt boende - Blomsterängen
Preliminärt statsbidrag till ÄO - förslag
Totalt
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Budget 2022
352 603

Flerårsplan
2023

Flerårsplan
2024

371 320

374 810

590

599

-1 300
1 658
359
2 500
1 500
-600
-1 500
14 000

5 000

371 320

374 810
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1. Förord
Efter snart två år med pandemi börjar vi så sakta se ljuset samtidigt som samhället bit för bit öppnar upp sig för att återgå
till normalläge. Det har varit en krävande period för många och det har tvingat oss till olika omställningar i vår vardag. Helt
plötsligt blev digitaliseringen viktigare än någonsin. Det har högst troligt även skett fler videokonferenser och distansmöten
de senaste två åren än det sammanlagda antalet före pandemin. Detta har gett oss flera lärdomar, den absolut viktigaste
är nog behovet av god bredbandsanslutning och hur vi på bästa sätt fortsätter inneha god service och kontakt med de
personer som lever i ett digitalt utanförskap. Ett viktigt arbete framåt är att hitta vägar där tekniken blir en naturlig del i våra
verksamheter och våra medborgares vardag. Men där ingen glöms bort och där samhällets funktioner fortfarande fungerar
i den analoga världen. Det finns nämligen en fara med att göra sig för beroende av teknik. Ett längre strömavbrott visar
snabbt på samhällets svagheter och där har vi mycket arbete kvar att utföra, speciellt i arbetet kring kris och krigsberedskap.
Men tack vare pandemin så har dessa delar lyfts upp till ytan, så inför eventuellt framtida kriser ser vi ut att stå än bättre
förberedda.
Den här budgeten hanterar många olika områden kopplat till kommunens kärnuppdrag. Detta är också den första riktiga
budget som vi presenterar i Hallsbergs kommun sedan år 2015. Stark inspiration har tagits från de kommuner där
Sverigedemokraterna idag sitter i styret. Vi har här landat i 132 olika ställningstaganden och uppdragsdirektiv. Trots
budgetens massiva innehåll, har vi försökt att kondensera ned varje ämne så gott det går. Detta för att göra det enkelt och
överskådligt för alla som tar del av den, att också kunna ta till sig av innehållet. Denna budget är en så kallad skuggbudget,
där vi utgått ifrån de styrandes budgetförslag, men där vi lagt till egna uppdrag och gjort vissa ekonomiska förändringar.
Den största ekonomiska förändringen är att vi har ett lägre överskottsmål än de styrande. Vi vill att en mindre del av
pengarna sparas undan vid slutet av året, då vi hellre vill lägga dessa pengar i kommunens verksamheter. Vår stora
satsning är kopplat till kommunens vägunderhåll. En satsning som kanske inte är den mest sexiga, men som har stora
behov då underhållet varit grovt eftersatt i många år. I stället för att syssla med kapitalförstöring, investerar vi i vårt vägnät
så att kommunens invånare och förbipasserande har fina och tillförlitliga vägar att åka på.
Många delar i vår vision går redan nu att uppnå med dessa justeringar och tillagda uppdrag, men det viktigaste uppdraget
handlar om införandet av en nollbasbudget för att renodla ekonomin. Genom en totalöversyn kring varje enskild kostnad,
ned till enskild krona, är vi starkt övertygade om att kommunen kan erbjuda mer än den gör idag. Vi vill ha en kommun
som skiner kring sin omsorg och välvilja, där alla trivs och där drogproblematik, kulturella problem, brottslighet och dåliga
skolresultat är ett minne blott. Nu är det dags att påbörja resan till att förverkliga den visionen!

Oscar Lundqvist
Gruppledare
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2. Våra viktigaste ställningstaganden

q Det undermåliga vägunderhållet ska prioriteras.
q Inför arbete med nollbasbudget i syfte att renodla kommunens
ekonomi.

q Minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige till en försvarlig nivå.
q Kommunen ska inte längre tillämpa förfarandet kopplat till
karensdagen/avdraget, utan i stället betala ut sjuklön första dagen.

q Påskynda arbetet med att avskaffa de ofrivilligt delade turerna.
q Vindkraftverk ska inte byggas inom en mils radie från natur- och
vattenskyddsområden.

q Enprocents regeln ska inte tillämpas i Hallsbergs kommun.
q Byggnader med starkt symbolvärde och som kraftigt avviker från
svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte vara tillåtna.

q Integrationsplikt ska införas.
q Självkostnadsprincip ska gälla för tolk mot de myndiga personer som
lämnat etableringstiden.

q Underlätta återvandring för invandrare som vill återvända till sina
ursprungsländer.

q Bosättningslagen ska prövas jämte det kommunala självbestämmandet.
q Språktest för anställda inom omsorgen ska införas.
q Mobilförbud ska vara normen på kommunens samtliga skolor.
q Kommunens ägda fastigheter ska inventeras och ha en upprättad och
aktuell underhållsplan.

q Inför frivilliga drogtester inom högstadieskolorna som en del i det
förebyggande arbetet.
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3. Grundläggande vision för Hallsberg
3.1

Förskola och skola

I Hallsbergs kommun ges alla barn en god uppväxt där kommunen finns som ett starkt stöd genom sina verksamheter.
Lärandet håller en hög kvalitet där barn, föräldrar och anställda känner sig trygga i verksamheternas miljö. Hot, våld och
droger förekommer inte i eller kring våra verksamheter. Kreativitet, ambition och nyfikenhet är ledstjärnan vi arbetar efter
för att eleverna ska kunna nå sina kunskapsmål. Detta är betydande förutsättningar till att förbereda nästa generation för
vuxenlivet och arbetsmarknaden.

3.2 Äldreomsorg
De äldre i Hallsbergs kommun har tillgång till Sveriges bästa äldreomsorg. Kommunens medborgare kan här åldras med
värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv går kommunen in och erbjuder den hjälp som behövs för att den äldre
ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre kan med fördel bo kvar i sin invanda miljö, även om vårdoch omsorgsbehovet ökar. Goda kunskaper i svenska språket är ett grundkrav för våra anställda, för att kunna upprätthålla
fungerande kommunikation och tillgodose den erforderliga vård och omsorg som de äldre och övriga invånare förväntar
sig.

3.3 Samhällsbyggnad
Hela kommunen utvecklas utefter respektive tätorts förutsättningar och behov. Ingen medborgare känner sig oförsvarligt
missgynnad på grund av var i kommunen man är bosatt. Hallsbergs tätort har goda förutsättningar för att fortsatt utvecklas
till småstad, vilket tillvaratas, utan att det sker på bekostnad av resterande tätorter. Underhåll av vägar och fastigheter är
goda och ses som en prioriterad del för att upprätthålla ett gott välstånd. Den kommunala kollektivtrafiken förstärks för att
skapa enkla, kostnadseffektiva och kontinuerliga kommunikationsvägar för resor inom kommunen. Där tillgång till noder
för transport utanför kommunen är lättillgängliga för majoriteten av kommunens invånare.

3.4 Trygghet
Vår kommun är säker att vistas i, oavsett tid på dygnet. Den omliggande miljön reflekterar detta genom att vara väl belyst
när mörkret faller in. Vi har trevliga och välskötta områden som ger en känsla av fridfullhet, inspiration och glädje. Missbruk,
droger och kriminalitet tas på största allvar, där kommunen aktivt arbetar mot en nollvision kring sådana företeelser.

3.5 Digitalisering
Hallsberg är en modern kommun som aktivt fokuserar på att inkludera digitala medel i verksamheternas arbete. Syftet är
att förenkla för de anställda och invånarna i sin vardag. Digitalisering är en naturlig del i verksamhetsutvecklingen för att
minska administrativ börda, minimera monotona arbetsuppgifter och skapa ökat fokus på bättre service och ett effektivare
utförande av kärnuppdraget. Vi har även väl förberedda rutiner för att snabbt ställa om och fortsatt erbjuda god service vid
temporära eller längre avbrott av el eller internet.

3.6 Integration
Sammanhållning är ett ledord i vår kommun, där alla känner samhörighet och ingen står utanför. Alla vill bidra på olika
sätt både inom och utanför kommunens gränser. Nyanlända jobbar hårt med att snabbt lära sig det svenska språket, för
att snarast ta sig vidare med fortsatta studier eller för att gå direkt in i arbete. Antalet personer som är beroende av bidrag
är låg i kommunen och nästan uteslutande handlar dessa om tillfälliga bidrag kopplat till omställning eller sjukdom. I vår
kommun glöms ingen bort och vi jobbar aktivt med att stödja varje individ med att snabbt nå en egen försörjning.
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4. Ekonomi
Vår målsättning med kommunens ekonomiska politik är att få bästa möjliga utdelning från varje erhållen skattekrona, i
enlighet med principen om en god kommunal hushållning. Därför vill vi lägga så mycket pengar som möjligt direkt hos
verksamheterna och sänker därför resultatmålet från 1,6 procent till 1 procent. Vår kommunala skuld ska heller inte överstiga
70 procent av årets intäkter. Vårt borgensåtagande är idag oroväckande högt, därför ska nya borgensåtaganden inte ske
utan särskilda skäl.
Resultatmålet ska årligen uppgå till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Den kommunala skulden ska inte överstiga 70 procent av årets intäkter.
Nya borgensåtaganden ska inte ske utan särskilda skäl.

4.1

Skattesats

Rikssnittet för skattesatsen bland Sveriges kommuner är 20,71. Hallsbergs kommun ligger därav över snittet och tillhör de
kommuner som har en relativt hög skattesats. Jämför man med kommunerna i länet så ligger vi dock bland de lägsta där
endast Ljusnarsberg och Örebro har lägre. Ser man till rikssnittet så finns definitivt argument för att sänka skattesatsen i
Hallsberg, ser man dock till länets kommuner, och även vår egen ekonomi, försvagas de argumenten något.
Vi ser det definitivt som intressant att se över möjligheterna till att sänka skattesatsen på sikt. Detta kräver dock en gedigen
genomgång av ekonomin så vi inte riskerar att bli underfinansierade, då vi önskar ha en god standard och fortsatt inneha
samma utbud. I dagsläget finns dessa förutsättningar inte på bordet, vilket gör att vi föreslår bibehållen skattesats.
Skattesatsen fastställs till 21,55.

4.2 Satsningar och besparingar
Denna budget innehåller många uppdrag men få är direkt kostnadsdrivande och förväntas hanteras inom nämndernas
befintliga budgetar. Drift- och servicenämnden är dock underfinansierad och klarar inte av att bekosta fortsatt vägunderhåll
i den takt som krävs. Därav lägger vi 8 miljoner i förstärkningar destinerat just för det uppdraget. Pengarna tas från minskat
resultatmål och omfördelning av medel om 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsen och 1 miljon kronor från Social- och
arbetsmarknadsnämnden. Kvarvarande medel läggs som generella förstärkningar inom Bildningsnämnden, för att
ekonomiskt öka möjligheterna för nämnden att kunna förbättra de undermåliga skolresultaten.

4.3 Resultatbudget
Då vi har ett resultatmål om 1 procent jämfört med de styrandes 1,6 procent, landar vi i ett lägre resultat vid slutet av året.
Den stora skillnaden är att vi till skillnad från de styrande inte lägger dessa miljoner på hög, utan investerar dessa pengar
direkt in i verksamheterna för att öka ramarna i de nämnder som uppmärksammats vara underfinansierade.
Resultatbudget 2022–2024

Belopp i mnkr
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar

Styrande 2022

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

-995,9

-1 002,4

-1 023,8

-1 053,1

-33

-33

-34,6

-36,3

-1 028.9

-1 035,4

-1 058,4

-1 089,4

Skatteintäkter

739,9

739,9

767,2

792,5

Generella statsbidrag och utjämning

310,3

310,3

308,5

315,4

1 050,2

1 050,2

1 075,7

1 107,9

21,3

14,8

17,3

18,5

1,3

1,3

1,3

1,3

Verksamhetens nettokostnader

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

-5,6

-5,6

-7,8

-8,7

17

10,5

10,8

11,1
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4.4 Balansbudget
Balansbudget 2022–2024

Belopp i mnkr

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

915,9

987,5

1 062,4

38,6

44,5

50

37

37

37

991,5

1 069

1 149,4

Anläggningstillgångar
Mark, byggnadstekniska anläggningar
Maskiner och investeringar
Fin anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital

6

6

6

87

64

64

53,9

47

40,2

153,4

130

130

1 138,4

1 186

1 259,6

412,5

423,3

434,4

10,5

10,8

11,1

81,3

84

90,2

10

10

10

91,3

94

100,2

414,1

446,9

505,3
219,7

Därav årets resultat
Avsättningar
Pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långa skulder
Korta skulder

220,5

221,8

Summa skulder

634,6

668,7

725

1 138,4

1 186

1 259,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4.5 Investeringsbudget
Investeringsbudget 2022–2025

Belopp i mnkr

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Investeringar nämnder
Kommunstyrelsen

2

2

2

2

Drift- och servicenämnden

7,2

7,2

7,2

7,2

Bildningsnämnden

1,8

1,8

1,8

1,8

Social- och arbetsmarknadsnämnden

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

Summa

13,5

13,5

13,5

13,5

Planering av strategiska projekt

94,3

83

87,6

77,1

Summa

94,3

83

87,6

77,1

Avgiftskollektivet

24,3

15,6

15,6

15,6

Summa

24,3

15,6

15,6

15,6

Trafiksäkerhetsobjekt

Investeringar – VA-kollektivet
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4.6 Driftbudget
Driftbudget 2022–2024

Styrande 2022

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

-610

-610

-553

-570

0

0

75

77

-44 350

-42 350

-41 166

-41 182

0

2 000

2 000

2 000

- Planeringsreserv inkl. satsningar 2022

-19 600

-19 600

-12 100

-8 600

- Löneökningsutrymme

-12 105

-12 105

-27 891

-44 807

-32 970

-40 970

-41 076

-41 184

0

-8 000

-8 000

-8 000

-378 901

-380 401

-390 012

-396 487

0

-1 500

-1 675

-1 877

Belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Varav minskat antal ledamöter till 35.
Kommunstyrelsen
Varav 2 miljoner besparing.

Drift- och servicenämnden
Varav satsning 8 miljoner på ökat vägunderhåll.
Bildningsnämnden
Varav generella ramförstärkningar.
Social- och arbetsmarknadsnämnden

-371 320

-370 320

-373 810

-381 509

Varav 1 miljon i besparing.

0

1 000

1 000

1 000

Taxe- och avgiftsnämnd

0

0

0

0

-690

-690

-690

-690

Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Transfereringar
Strukturåtgärder utv. och förnyelse
Summa verksamheterna
Finansiering inkl. rensning interna poster
Gamla och nya pensionsutbetalningar
Årets nyintjänad förmånsbestämd ålderspension
Avgiftsbestämd ålderspension
Verksamhetens nettokostnader

-650

-650

-35

-650

-2 400

-2 400

-2 448

-2 497

-146 072

-146 072

-148 919

-151 899

3 000

3 000

6 000

9 000

-1 006 668

-1 013 168

-1 032 700

-1 061 075

68 965

68 965

67 589

70 889

-25 647

-25 647

-24 466

-24 387

-2 377

-2 377

-3 061

-6 367

-30 199

-30 199

-31 133

-32 119

-995 926

-1 002 426

-1 023 771

-1 053 059
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5. Kommunövergripande
5.1

Nollbasbudget

Hallsbergs kommun står inför stora ekonomiska utmaningar liksom många, om inte alla, kommuner och regioner i vårt
land. Förklaringarna varför är många, differens mellan åldersgrupper med fler äldre att försörja och fler yngre att ta hand
om, är en. Kraftigt ökad befolkning via invandring där infrastrukturen i landet inte har hängt med, är en annan.
Grundförklaringen är på kommunal nivå bara delvis relevant, självklart måste problematiken bakom en minskad skattekraft
identifieras och lösas i sin helhet, men i den takt som skattekraften minskar ser vi ingen kommunal lösning kring detta på
kort sikt. Vi landar allt som oftast in i de tre olika diskussionerna lokalt: mer generella bidrag från staten, öka skatten eller
att införa besparingskrav i verksamheterna. Vår kommun, till skillnad från många andra kommuner, sticker ut när det
kommer till att faktiskt hålla sig inom sin budget. Detta är bra och helt i linje med hur det borde skötas i hela landet. Men
att hålla sig inom budget betyder inte alltid att man gör allt så bra som man borde. Vi är en av de kommuner som lägger
minst pengar i landet inom skolan. Något vi nu ser effekterna av då meritvärdet hos de elever som går ur grundskolan är
näst sämst i hela landet. Med mer resurser skulle vi ha alla möjligheter att ha en av Sveriges bästa skolor. Det har även
genom åren sparats in på underhåll på bland annat vägar men även fastigheter, detta är i längden kapitalförstöring och
ska ses som en ren katastrof.
För att en gång för alla komma till rätta med ekonomin och inte enbart småjustera varje år på en ackumulerad budget,
krävs ett omtag. Det måste till ett grundläggande arbete, där varje utgift kommunen har ska ifrågasättas utifrån lagkrav,
nödvändighet, negativa/positiva effekter och om det kan göras billigare men bättre eller på ett annat sätt. En nollbasbudget
bygger på att man börjar om från noll och noggrant går igenom varenda utgiftskrona. Med detta kan man inte bara för sig
själv presentera i detalj vad man lägger pengarna på, det skapar också öppna och transparenta möjligheter för politisk
prioritering och diskussion. Arbetet med en nollbasbudget är dock extremt arbetskrävande och tar lång tid att genomföra,
även för en mindre kommun som Hallsberg. Målet med detta är att renodla ekonomin och tydligt ha grepp om varenda
skattekrona för att stå rustad inför framtidens utmaningar många år framöver. Arbete med nollbasbudget ska ses som ett
komplement till den ackumulerade budgetprocessen och inte en ersättare. Nollbasbudgetens syfte är att ta fram konkreta
planeringsförutsättningar inom lämpliga intervaller, så att en ackumulerad budget kan pågå ett antal år, utan risk för att
gamla eller inaktuella beslut har negativ ekonomisk påverkan, för att säkerställa att vi ständigt nyttjar våra skattemedel på
ett effektivt sätt.
Påbörja arbetet med en nollbasbudget, där alla utgifter redovisas ned till enskild krona och klassificeras
utefter relevanta grupperingar för enkel överblick kring kommunens totala ekonomi. Där politisk prioritering
kan genomföras med god bakgrund kring vad som är tvingat enligt lag och vad effekterna blir om man
minskade eller tog bort en utgift.
Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att ta fram en lämplig intervall för varje nollbasbudget, spannet
mellan nollbasbudgeterna får dock inte överskrida 10 år.
Den första framtagna nollbasbudgeten ska ligga till grund för beslut av budget 2024.

5.2 Stärkt medborgarinflytande och ökad transparens
Det är av stor vikt att kommuninvånarna känner sig delaktiga i de kommunala beslutsprocesserna och att folkvalda har
god insyn i alla kommunens verksamheter. Vi vill därför att beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor ska föregås av
kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. För insynens skull ska samtliga partier också erbjudas
insynsplatser i bolagsstyrelser, nämnder och utskott, om partiet inte innehar en ledamots- eller ersättarplats i det forumet.
Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor ska föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller
undersökningar.
Inventera vilka ytterligare metoder som är möjliga och lämpliga för att inhämta kommuninvånares
synpunkter, t.ex. genom en ökad dialog på sociala medier.
Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i bolagsstyrelser, nämnder och
utskott, om partiet inte innehar ledamots- eller ersättarplats i det forumet.
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5.3 Minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige
Vi har idag en kraftig överrepresentation i Hallsbergs kommun kopplat till det antal ledamöter som är invalda i
Kommunfullmäktige, jämfört med antalet röstberättigade i kommunen. Kommunallagens femte kapitel paragraf 5
föreskriver antalet ledamöter ett Kommunfullmäktige minst ska ha, men är även baserat på det antal ledamöter som är
försvarbart baserat på kommunens storlek. Med dagens 45 ledamöter har vi idag en representation som mer ligger i nivå
med en kommun av dubbla storleken. Sverigedemokraterna anser att representationen inte ska vara oförsvarligt hög, men
heller inte oförsvarligt låg. För att ta fram ett försvarbart antal ledamöter utgår vi från tabellen nedanför som är baserad
utifrån Kommunallagens föreskrifter.
Antal röstberättigade

Antal ledamöter

8 000

31

9 600

33

11 200

35

12 800

37

14 400

39

16 000

41

Antal röstberättigade i kommunen i valet 2018 var 12 208. Enligt SCB:s prognoser inför Kommunalvalet år 2022 kommer
Hallsbergs kommun ha 12 485 röstberättigade. Med andra ord ligger Hallsberg enligt tabellen i en nivå där 35 ledamöter
är en försvarbar representation. Vi vill därför sänka dagens antal från 45 ledamöter till att nästa mandatperiod vara
35 ledamöter.
Antalet ledamöter i Hallsbergs Kommunfullmäktige sänks till 35 ledamöter mandatperioden 2022–2026.

5.4 En mer företagarvänlig kommun
Kommunen ska i högre utsträckning prioritera att skapa ett gott företagsklimat för småföretagen. Det kan vi göra dels
genom att förbättra den kommunala servicen till företag och genom att förändra hur kommunen upphandlar sina avtal.
Allt för ofta ställs idag för skarpa skall-krav i kommunala upphandlingar som får till följd att de små företagarna slås ut. Vi
menar att upphandlingar i stället ska utformas på ett sådant sätt att det gynnar små och lokala företag. Detta kan vi göra
genom att minska storleken på kontrakt, förbättra och förenkla information, förlänga anbudstider och dela upp större
upphandlingar i mindre delar. En annan viktig del är att skapa goda kontaktytor med det lokala näringslivet. Ett viktigt fokus
är att underlätta för ungdomar som söker feriejobb och skapa ingångar för ungdomar på arbetsmarknaden. Vi behöver
även utreda vilka parametrar som är viktiga för det lokala näringslivet och sätta in åtgärder på områden där Hallsbergs
kommun har förutsättningar att förbättra sin företagarvänlighet. Syftet ska vara att med aktiva insatser förmå kommunen
att stiga i de mätningar som görs, med målsättningen att Hallsbergs kommun ska bli en av landets mest
lokalföretagarvänliga kommuner.
Rimligare skall-krav i kommunala upphandlingar. Upphandlingar bör utformas för att i högsta grad gynna
kommunen och det lokala näringslivet.
Den administrativa bördan som drabbar företagare ska minimeras genom att både tillsynsavgifter och
regelverk ses över. Målsättningen ska vara att Hallsbergs kommun ska framstå som den minst byråkratiska
kommunen.
Kommunen ska eftersträva att minska storleken på kontrakt genom att dela upp upphandlingar i mindre
delar.
Öka kontaktytorna mellan näringslivet och ungdomar som söker ferieanställning. Kommunens
engagemang ska fokuseras till att skapa ingångar på arbetsmarknaden för ungdomar.
Hallsbergs kommun ska vara lyhörd inför de lokala företagens behov.
Utred vilka parametrar som är viktiga för det lokala näringslivet och sätt in åtgärder på områden där
Hallsbergs kommun har förutsättningar att förbättra sin företagarvänlighet.
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5.5 Bättre uppföljningar efter upphandling
Det har i tidigare upphandlingar framkommit att företag inte efterlevt kraven som varit ställda i upphandlingar av
kommunen. Detta är ett utbrett problem i hela landet och vår kommun ska inte vara dumnaiv när det kommer till sådant.
Syftena med att ställa krav i upphandlingar blir nämligen helt verkningslösa om de inte efterföljs i verkligheten. Det är även
än värre när kommunen själv inte heller vet eller med säkerhet kan svara på om kraven har efterlevts eller ej.
En policy ska införas för att tillse att ingångna avtal och krav följs när det kommer till upphandlade tjänster.

5.6 Kommunen ska vara en bra arbetsgivare
Vi ska erbjuda en god och trygg arbetsplats där de anställda trivs och växer i sina uppdrag. En starkt bidragande orsak till
den psykosocialt dåliga arbetsmiljön beror på de ofrivilligt delade turerna och personal i omställning. En annan viktig del
för att öka välbefinnandet hos våra anställda är att se över hur vi kan underlätta ekonomiskt i olika medicinska insatser. Det
kan till exempel handla om att ge möjlighet till bruttolöneavdrag för en ögonlaserbehandling. Möjligheterna kring detta och
vilka delar som skulle kunna ingå vill vi utreda. Vid sjukdom är det också viktigt att våra anställda kan känna sig trygga i att
stanna hemma och kurera, utan att den privata ekonomin tar för mycket stryk. Karensdagen/avdraget underlättar inte den
saken, utan riskerar i stället att våra anställda går till jobbet fast de är sjuka. Därför vill vi att kommunen betalar ut sjuklön
redan första dagen och därmed inte längre tillämpar karensdagen/avdraget.
När man som anställd i Hallsbergs kommun möter medborgare, är det viktigt att man uppför sig professionellt och ger ett
neutralt intryck. De som jobbar i kommunen ska därför alltid förväntas bära en politiskt och religiöst neutral klädsel.
Hallsbergs kommun ska alltid behandla alla arbetssökande lika, ingen form av så kallad positiv särbehandling ska
förekomma när kommunen rekryterar eller kallar till arbetsintervju. Att tillhöra en underrepresenterad grupp i ett yrke,
exempelvis manlig arbetssökande till förskolan, ska inte ses som meriterande. Samtliga arbetssökande ska i stället
bemötas som individer och bedömas utifrån sina individuella kvalifikationer, något annat förfarande är uppenbart
diskriminerande.
Påskynda arbetet med att avskaffa de ofrivilligt delade turerna.
Inventerina vilka medicinska eller liknande insatser som skulle kunna omfattas av en möjlighet till
bruttolöneavdrag. Dylika insatser skulle kunna innefatta t.ex. ögonlaser- eller fertilitetsbehandlingar.
Betala ut sjuklön redan första sjukdomsdagen och sluta tillämpa karensdagen/avdraget.
En politiskt och religiöst neutral klädkod ska gälla för kommunens anställda.
Positiv särbehandling ska inte förekomma inom Hallsbergs kommuns verksamheter.

5.7

Nej till Vätternvatten

Vätternvatten var det dyraste och mest komplexa alternativet när man valde väg för att säkra framtida vattenförsörjning
bland flera av länets kommuner. Beslutet om Vätternvatten var inte ett pragmatiskt taget beslut, utan ett emotionellt sådant.
Detta beslut fattades nämligen i korrelation till en rekordvarm sommar, vilket nyttjades effektivt som någon slags bevis i
lobbyarbetet kring projektet. Emotionella beslut har sällan visat sig vara goda beslut, då man gärna bortser från fakta, då
man primärt förlitar sig på känsla. Rädsla är den känsla som detta beslut bygger på. En rädsla kring varmare väder,
omställningar i vår värld där klimatet som människan har förändrat börjar förgöra oss och där sjöar töms och vattenbristen
blir ett permanent faktum. Denna rädsla känns igen, den matas vi med varje dag på tv, radio och internet. ”Jorden går
under om 10 år om vi inte agerar nu, utlys klimatnödläge och skolstrejka för klimatet.”
Vår roll är inte att ingjuta fruktan eller predika om jordens undergång, vår roll består i att skapa säkerhet och trygghet för
våra medborgare via de resurser som de har gett oss i uppgift att förvalta. Hallsberg har många alternativ när det kommer
till framtida vattenförsörjning och invånarantalet har inte projicerats öka explosionsartat under överskådlig tid. Hallsbergs
kommun har med andra ord möjlighet att i god tid utöka vattenförsörjningen, med lokalt vatten, om behov uppstår. Detta
är inte bara att anses som mer klimatneutralt, det blir också mer kostnadseffektivt för våra medborgare. Vi ser endast
Vätternvatten som ett flådigt, dyrt, kostnadsdrivande projekt och inte som en kostnadseffektivt god investering för Hallsbergs
kommun.
Hallsbergs kommun ska avsluta sitt ägande och deltagande i Vätternvatten AB.
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5.8 En drogfri kommun
För att nå mål om en drogfri kommun måste vi börja med att säkerställa att våra egna anställda inte missbrukar droger.
Syftet är inte att döma ut eller försvåra för människor med drogproblematik, utan i stället erbjuda stöd för att bryta denna
destruktiva ovana. Medborgare ska känna sig trygga i att kommunens representanter föregår med gott exempel och är
helt drogfria.
Rutiner och regelverk ska uppdateras i syfte att införa obligatoriska drogtester i samband med anställning.
Detta ska genomföras även under anställningen om misstanke kring drogmissbruk finns.
För ferieanställning i kommunens egen regi ska ett villkor vara att ungdomen accepterar att göra ett
slumpmässigt drogtest.

5.9 Inköp av konst
Konst är en viktig del i att skapa en gemytlig miljö både inomhus och utomhus i kommunen. Det finns en grundläggande
inställning att konst ska beröra. Många har tolkat det som att provokation, skapa diskussion och även skapa starka, oftast
negativa känslor, är konstens roll. Att konst ska beröra ställer vi oss bakom, men känslorna vi vill förmedla är harmoni,
kärlek, trygghet, känsla av lokalkännedom, historik och samhörighet. Därför vill vi att den konst som kommunen köper in
ska reflektera dessa känslor.
Vid nybyggnation har det nästan blivit fullt ut vedertaget att en procent av investeringskostnaden ska läggas på
konstutsmyckningar. Detta är i sig ett trevligt initiativ, men det har blivit allt för vanligt att konst köps in bara för att det måste
köpas in, för att man ska handla upp de pengar man fått tilldelat. Grunden ska vara att konst köps in för att skapa mervärde,
inte att man ska köpa in endast för köpandets skull. Därför vill vi inte att enprocents regeln efterföljs i kommunen. Då vi i
stället ska fokusera på att köpa in den mängd konst vi anser behövs. Självklart kan mängden variera beroende på projekt
och byggnation, vilket då gör att vi ofta lägger lägre än en procent på konst, men ibland mer.
När konst köps in av kommunen ska tidlös och klassisk konst som ger uttryck för och harmoniserar med
kommunens historia, lokala identitet och fysiskt bebyggd miljö, sättas framför utmanande samtidskonst.
Enprocents regeln ska inte tillämpas i Hallsbergs kommun.

5.10 Vildsvinskött som nytt köttalternativ
Med fokus på lokalproducerade livsmedel vill Sverigedemokraterna utreda möjligheterna att börja köpa in vildsvinskött som
en del av kommunens verksamheters vardagliga kost. Vildsvinskött är inte bara att anses som lokalproducerat utan även
etiskt riktigt, då vildsvin per automatik levt ett fritt och naturligt liv. Vid ett eventuellt införande skulle detta också innebära att
fler vildsvin skjuts, vilket är ett ansenligt önskemål från boende på landsbygden.
Utred möjligheterna att köpa in vildsvinskött som ytterligare ett köttalternativ till våra verksamheters
menyer.

5.11 Utöka kommunens attraktivitet riktat till barn och familjer
Det finns stora möjligheter för Hallsbergs kommun att utvecklas för att skapa mervärden och öka attraktiviteten för våra
egna medborgare. Kommunen behöver dock inte bekosta allt sådant själv, utan kan på olika sätt försöka locka företag att
vilja etablera sig i vår kommun. Här vill vi se att man lägger extra fokus på att locka företag som skulle göra det trevligare
och roligare för barn och familjer. Syftet ska vara att göra Hallsbergs kommun till en levande kommun för alla åldersgrupper
och vara en attraktiv plats för barnfamiljer.
Uppvakta privata aktörer genom att uppmuntra och attrahera uppbyggnad av attraktioner och näringar
som riktar sig till barn och familjer inom kommunens gränser.
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5.12 Förbjud tiggeri på allmän plats
Det organiserade tiggeriet är fortfarande utbrett i vårt land och även i vår egen kommun. Det har i dokumentärer från bland
annat Kalla Fakta och i andra granskningar framkommit att tiggeriet i stort styrs av ligor som tjänar stora summor på att
utnyttja människor. Varje gång en person ger pengar till en tiggare, så är man med och bidrar till dessa ligor. Vi ska inte
ha ett samhälle där personer utnyttjar vår snällhet eller tvingar människor till dessa uppgifter. Den mest effektiva åtgärden
är därför att strypa möjligheten för det organsirade tiggeriet att verka i vår kommun och helst även i resterande delar av
vårt land. Därför vill vi utreda vilka platser vi bör inrätta ett tiggeriförbud och därefter ett år senare utvärdera om dessa
förbud har tillsett att tiggeriet inte längre förekommer i vår kommunen.
Införande av tiggeriförbud i Hallsbergs kommun ska utredas och införas i enlighet med utredningens
utpeka platser.
Ett år efter införande ska beslutet följas upp och utvärderas för att säkerställa tillfredsställd effekt.

5.13 Utökad tillgänglighetsanpassning
Att ha en tillgänglig kommun är en grundförutsättning för att kommunen ska vara välkomnande för alla. Trappor och höga
trösklar är dock ett stort problem för många av våra medborgare, det är därför viktigt att lägga större fokus på denna fråga,
för att öka andelen lokaler och fastigheter som är anpassade till en bättre tillgänglighet. Detta kan ske genom att statsbidrag
som riktas till tillgänglighetsanpassning i sin helhet subventioner strategiskt viktiga tillgänglighetsåtgärder, såväl i
kommunala som privata byggnader. Ett annat förslag är att överväga införande av ett tillgänglighetspris för att
uppmärksamma och uppmuntra goda exempel och engagemang för ökad tillgänglighet.
Intensifiera arbetet för att fler lokaler anpassas till personer med funktionsvariation genom att kommunen
intar en mer aktiv roll i förhållande till fastighetsägare.
Badplatser och friluftsanläggningar ska i högre grad tillgänglighetsanpassas.
Kommunalt stöd för tillgänglighetsanpassningar ska ses över för att se hur statsbidrag och EU-bidrag
bättre kan tillvaratas och för att offentliga satsningar på tillgänglighet får reella genomslag i kommunen.
Ett tillgänglighetspris bör införas för att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel och engagemang
för ökad tillgänglighet.

5.14 Ta fram plan för fler trygghetsboenden och alternativa boenden för äldre
Att fortsatt få leva i sin vardag, fast man har behov av mer medicinsk hjälp är viktigt för alla och i synnerhet de äldre.
Trygghetsboenden är ett bra koncept som ger goda möjligheter att ha full kontroll i sin vardag, samtidigt som erforderlig
hjälp finns i den direkta närheten. Vi vill att en plan tas fram för hur vi kan utöka antalet trygghetsboenden, så att fler äldre
har det som alternativ i stället för omsorgsboende. Vi vill även att man gör en enkätundersökning bland invånare över
60 år, för att identifiera deras önskemål och intressen kopplat till alternativa boenden.
Ta fram en plan för hur vi ska öka antalet trygghetsboenden i kommunen. Utöver kommunal etableringen
ska utgångspunkten vara att trygghetsboenden kan bedrivas i privat likväl som kommunal regi.
Genomföra en enkätundersökning bland invånare äldre än 60 år, för att skapa en bild över intresset och
behovet av alternativa boenden.

5.15 Etablera skola med profilen: Tydliga regler, rutiner och strikt kunskapsorientering
Det pågår många experiment inom dagens skolor. Dels kopplat till hur man ser till digitaliseringen sett till inlärning, men
primärt kring hur skolan idag har förvandlats mer till en flumskola, där tydliga regler och rutiner inte har samma fokus som
det en gång hade. Därför vill vi att en skola etableras i kommunen med profil kopplat till tydliga regler, rutiner och striktare
kunskapsorientering. Etableringen kan ske genom att befintlig skola anammar denna profil, eller via nyetablering i privat
eller kommunal regi.
Verka för etablering av en skola i Hallsbergs kommun, i kommunal eller fristående regi, med en profil som
innebär att man lägger särskild vikt vid tydliga regler och rutiner och strikt kunskapsorientering.
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5.16 Vindkraft och solenergi
Idag finns det en övertro på vindkraften i Sverige. Hos många ses just vindkraft som en förnybar framtida energiproduktion,
som tar oss vidare från kärnkraft och ”smutsig el” till en omställning med helt grön energi. Vindkraften har dock många
problem som sällan lyfts fram i ljuset. Förutom det uppenbara i att vindkraft endast producerar el när vindarna tillåter, så
är energieffekten varje verk producerar högst varierande. Detta medför stora bekymmer i våra kraftledningar, som är
byggda för jämna överföringar av el. Sverige har idag två stora utmaningar när det kommer till elproduktion. Det primära
är behovet av en utbyggd elproduktionen i sin helhet. Vårt samhälle har aldrig tidigare varit så beroende av just el.
Utökningen av elfordon, tekniska enheter och en gigantisk omställning inom industrin, kräver en massiv produktion av el
och att den finns tillgänglig på en prisvärd nivå. I delar av landet har vi redan effektbrister, som för tillfället beror på att
kraftledningarna i sig har nått sin fulla kapacitet. Detta är en utveckling som kommer sprida sig vidare i landet om inte rätt
investeringar och prioriteringar görs inom kort.
I takt med ökat behov av el, ojämna effekter i ledningar och nedstängning av Ringhals två reaktorer, har också priserna i
sig ökat de senaste månaderna. Den el vi i Sverige inte klarar av att producera vid givna tillfällen, importeras i dessa lägen
från andra länder. Elen är då oftast producerad med sämre energislag och importpriserna fluktuerar, men är oftast dyrare
än svenskproducerad el. Att då lägga så stor tillit till vindkraft, som direkt påverkar många av dessa aspekter, är inte
försvarbart. Vindkraftverken i sig medför även flertalet negativa aspekter för närområdet där de är placerade. Förutom att
medföra buller, dödar ett vindkraftverk också i snitt tio fåglar per år, som lägst. De snurrande bladen eroderar även när de
utsätts för vind, regn, snö och is. Små bitar av plast lossnar då från ytan och sprids vidare ut i naturen. Enligt uppskattningar
släpper ett vindkraftverk ifrån sig omkring sex ton mikroplaster under 15 år. Som direkt jämförelse så släpper ett vindkraft
varje år ifrån sig lika mycket mikroplaster som 4 000 kilo bildäck släpper ifrån sig på ett år. Vindkraften kan därmed inte
klassas som miljövänlig, trots att den som bekant inte släpper ut särskilt mycket koldioxid. Därför vill vi inte ha vindkraftverk
i närheten av våra naturskyddsområden. Det ska säkerställas i översiktsplanen att inga utpekade områden för vindkraft
finns inom en mils radie från ett natur- eller vattenskyddsområde.
Vi ser dock med fördel att man fortsätter och gärna intensifierar arbetet med att installera solpaneler på våra fastigheter.
Detta primärt för att sänka kostnaderna för vår elförbrukning, samtidigt som vi till viss del är med och producerar el till övriga
nätet de gånger produktionen överstiger förbrukningen och minskar vårt behov av el från elnätet.
Omarbeta översiktsplanen med specifikt fokus på att utpekade platser för vindkraft inte ligger inom en mils
radie från natur- och vattenskyddsområden.
Utöka arbetet med att installera solpaneler på kommunens fastigheter.

5.17 Radon
Radon är en viktig fråga som vi i en motion har tryckt på och som resulterade i att kommunen inventerade sina fastigheter
för att mäta och åtgärda radon. Det uppmärksammades då stora brister eftersom radonmätningar inte hade skett inom
betydande stor del av kommunens fastigheter. I många av de fastigheter som dock hade haft en mätning, var det i få av
dessa som en ny mätning hade gjorts efter 10 år. Kommunen har nu bättrat sig inom det interna arbetet med radonfrågan,
men kommunen har fortfarande en viktig uppgift i att se till att andra fastighetsägare också gör radonmätningar och att
dessa sker kontinuerligt vart tionde år. Kommunen bör därför ha ökad kontakt med kommunens fastighetsägare för att via
information och andra lämpliga medel se till att just detta sker. Den här frågan är ett viktigt grundläggande led i att
säkerställa våra invånares hälsa.
Stärk fokuset på radonfrågan inom kommunen och via informationsinsatser och andra lämpliga medel se
till att alla fastighetsägare inom kommunen gör kontinuerliga radonmätningar och eventuella åtgärder i
sina fastigheter.
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6. Digitalisering
6.1

Verksamhetsutveckling

Digitalisering har blivit ett ganska brett begrepp och få vet knappt vad det egentligen innebär. Att köpa in en massa teknik
för sakens skull, börja använda Microsoft Teams eller föra in mer och mer saker i surfplattor är bara en liten del av
digitaliseringen. Digitaliseringens primära syfte är att dra nytta av dagens teknik för att underlätta och förbättra
verksamheternas effektivitet. Vardagen för våra anställda, våra elever och våra medborgare ska förbättras genom
kommunens digitaliseringar. Blir det svårt, krångligt eller skapar hinder, så är det en dålig satsning. Därför vill vi inte se
digitalisering som en separat del av våra verksamheter, utan att det är en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Med det
synsättet blir det enklare att utvärdera om ett teknikköp eller en programvara har utvecklat verksamheten eller inte. Skulle
sådana implementeringar i stället skapa hinder eller ineffektivitet för verksamheten, så har men inte utvecklat
verksamheten. Därav ska all tidigare benämnd ”digitalisering” alltid bedömas utifrån om det kommer vara en
verksamhetsutveckling eller ej.
Digitalisering ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och alltid bedömas utifrån om den
faktiskt utvecklar verksamheten och dess effektivitet.

6.2 Bättre tillgång för äldre
Det är många äldre som mer och mer hamnat i ett digitalt utanförskap. I takt med att digitaliseringsprocessen fortskrider
blir också fler kommunala tjänster svårtillgängliga för de som inte äger en smartphone, surfplatta eller dator. Ett annat
hinder är att internetuppkoppling saknas eller är undermålig. Här måste kommunen lägga ett större fokus för att hjälpa
äldre att få tillgång till internet.
Ett annat problem, primärt på landsbygden, är dålig täckningsgrad av det mobila nätet. Dessa radioskuggor måste
identifieras och lösas på de platser där hemtjänstens mobila telefoner inte har mottagning eller där digitala larm riskerar
att tappa kopplingen. I takt med att de fasta telenäten monteras ned, har täckningsgraden på det mobila nätet fått en
väsentlig betydelse för en fungerande hemtjänst och ska vara tillförlitlig.
Genomför åtgärder för att ge fler äldre tillgång till internetuppkoppling.
Utifrån behov ska kommunen aktivt föra dialog med berörda externa parter i syfte att säkerställa att det
finns sådan mobil täckningsgrad inom kommunen som hemtjänstens telefoner och digitala larm är
beroende av.

6.3 Enklare, mer transparent och mer informativ demokrati
Kommunens webbplats uppdaterades för något år sedan med syfte att vara mer lättöverskådlig och modern. Tyvärr valde
man inte att utveckla webbplatsen för att förbättra informationen kring politiska beslut eller politiska ställningstaganden.
Det är idag svårt att ens hitta olika partiers motioner eller interpellationer på webbplatsen. Har man tur hittas de inbakade
i en handling eller i ett protokoll, men det finns inga tydliga uppställningar kring vad varje parti eller förtroendevald har gjort
eller föreslagit under mandatperioden. Här vill vi se att webbplatsen utvecklas och tar direkt inspiration från Riksdagens
webbplats. Förutom lättillgängliga dokument och beslut som lagts fram, går det även där att se exakt vad enskilda
ledamöter har föreslagit och även sagt i talarstolen. Kommunen håller fortfarande på med arbetet att implementera
webbsända kommunfullmäktigemöten. I samband med det arbetet lämpar det sig väl att bygga ut resterande delar av
webbplatsen för att förbättra informationen kopplat till det politiska arbetet.
Kommunens webbplats ska utvecklas med ett sökbart och användarvänligt register över politiska
dokument som t.ex. motioner, interpellationer och enkla frågor. Inspiration bör hämtas från Riksdagens
motsvarande webbplats.
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7. Invandring och integration
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, vi menar att invandring måste hållas på en sådan nivå och vara av
sådan karaktär att den inte utgör ett hinder för vår nationella sammanhållning eller vårt lands välfärd och trygghet. Tyvärr
ligger vi inte på en sådan nivå idag, utan vi ser i stället hur invandringen lett till stora påfrestningar för välfärden, segregation,
samt ökad brottslighet och religiös fundamentalism. Det är idag svårt att avgöra exakt hur mycket just asylinvandringen har
kostat kommunen. För att skapa ett större budgetutrymme för välfärdssatsningar, ska kommunen försöka minska inflödet
av migranter till kommunen, undersöka billigare boendelösningar för anvisade flyktingar, minska kostnader för tolk och
modersmålsundervisning och uppmuntra till frivillig återvandring för personer i utanförskap.

7.1

Bekämpa islamistisk fundamentalism

På bara några decennier har antalet våldsbejakande islamiska extremister gått från att vara ett nästan okänt fenomen i
Sverige, till att nu vara betydligt fler till antalet än det samlade antalet höger- och vänsterextremister. Samtidigt vet vi att runt
den hårda kärnan av våldsbejakande extremister så finns många som inte själva är våldsbejakande, men som stödjer
islamistiska idéer som kvinnans underordnande, förföljelse av sexuella minoriteter, straff för hädelser mot religionen, att
lagstiftning ska vara baserad på sharia och andra extrema åsikter som egentligen inte hör hemma i en västerländsk liberal
demokrati. Den hårda kärnan av våldsbejakande extremister och den omgivande islamistiska miljön, utgör tillsammans ett
direkt hot mot Sverige på flera plan. Dels mot vår fysiska säkerhet och mot många av de värderingar och friheter som vi
européer länge tagit för givna. Därför är det av största vikt att kommunen gör vad den kan för att motverka att denna miljö
får fäste i kommunen.
Upprätta rutiner för att kunna kontrollera och kartlägga förekomsten av IS-återvändare till kommunen och i
den utsträckning det inte uppenbart strider mot de lagar kommunen har att förhålla sig till, förvägra dylika
att ta del av den kommunala välfärden, som t.ex. försörjningsstöd och bostad.
Kommunen ska ha som policy att dra in de kommunala bidragen till föreningar eller studieförbund som
bjuder in homofoba, antivästliga eller teokratiska hatpredikanter.

7.2

Integrationsplikt för nyanlända

Svensk invandringspolitik har alltför länge präglats av en kravlöshet som i praktiken motverkat nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Detta ska ändras och den egna individens ansvar ska tydliggöras. Vikten av att lära sig det svenska
språket, göra sig anställningsbar, komma i egenförsörjning och anpassa sig efter svenska normer och värderingar ska
understrykas genom att införa integrationsplikt för nyanlända. Denna plikt ska innebära att nyanlända ska ha god närvaro
på och göra framsteg inom SFI, genomgå kurs och klara prov i samhällsorientering och följa de insatser som kommunen
erbjuder för att komma i arbete. Om individen frångår dessa krav utan giltiga skäl, ska ekonomiskt bistånd dras in.
Integrationsplikt ska införas.
Samhällsorienteringen för nyanlända invandrare ska utvecklas.
Förutsättningarna att införa praktik som ett obligatoriskt steg i SFI-utbildningen ska utredas.

7.3

Återvandring

De personer vars mål är att återvända till hemländerna saknar ofta incitament att integreras i det svenska samhället. Det
kan då vara en god lösning att underlätta återvändande. Särskilt ska det komma i fråga för de som saknar skyddsbehov
och självförsörjning och därmed saknar ekonomiska möjligheter att på egen hand genomföra detta.
Förslag på insatser ska tas fram som syftar till att stimulera och underlätta återvandring för invandrare som
vill återvända till sina ursprungsländer.
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7.4

Asylsökande

När en asylsökande fått uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet av henne
eller honom. Sedan år 2016 är kommunerna genom lagstiftning ålagda att ta emot en viss volym nyanlända som varierar
utifrån de årliga förutsättningarna. Möjligheten ska där utredas att från kommunens sida driva ärende för att pröva
bosättningslagen i förhållande till det grundlagsskyddade kommunala självbestämmandet. De som anvisats till Hallsberg
av Migrationsverket bör under etableringstiden i första hand i kommunens regi placeras i boenden i andra kommuner, för
att undvika framväxten av utanförskapsområden i Hallsbergs kommun. Om det ej är möjligt och om det gäller myndiga
personer utan barn bör boenden ordnas i tillfälliga och ändamålsenliga bostäder utanför det ordinarie bostadsbeståndet.
I tredje hand bör nyanlända som anvisats till kommunen erbjudas tillfälliga bostadskontrakt under etableringstiden, vilka
som mest kan sträcka sig till två år.
Kommunen ska driva ärende för att pröva bosättningslagen i förhållande till det grundlagsskyddade
kommunala självbestämmandet.
I första hand tilldela boende för asylsökande som anvisats till kommunen, i andra kommuner för att
undvika framväxten av utanförskapsområden i kommunen.
I andra hand ska myndiga asylsökande personer utan barn som anvisats till kommunen, ordnas boende i
tillfälliga och ändamålsenliga bostäder utanför det ordinarie bostadsbeståndet.
I tredje hand ska nyanlända som anvisats till kommunen, erbjudas tillfälliga bostadskontrakt under
etableringstiden, vilka som mest kan sträcka sig till två år.

7.5

Tolkkostnader

Vi har idag alldeles för många personer som inte lär sig det svenska språket, trots att de varit i landet i flera år. Incitamenten
att lära sig förstärks inte när kostnadsfri tolk ofta erbjuds för att kommunicera med kommunen. En översyn ska göras av
kommunens kostnader för tolkning. Utgångspunkten ska vara att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till
personer över 18 år endast i den utsträckning det uppenbart är en skyldighet för kommunen enligt lag. En
självkostnadsprincip för myndiga personer som lämnat etableringstiden ska utredas.
En översyn ska ske gällande kommunens kostnader för tolkning.
Utred en självkostnadsprincip för tolk mot myndiga personer som lämnat etableringstiden.

7.6

Migrationspengarna

Dessa pengar är bidrag som getts från Migrationsverket för att stimulera i arbetet med integrering av nyanlända. Detta är
inte bara ett sorgebarn för revisorerna som varje år påpekar hur dessa pengar redovisas i delårsrapporten och
årsredovisningen. Detta är även pengar som vi faktiskt inte har nyttjat för att nå de åtgärder som behövs. Man har nyligen
påbörjar satsningar med Skolverket för att få i gång språkinlärningen i skolan, detta är dock ett antal decennier sent påtänkt.
Migrationspengarna måste nyttjas mer effektivt så vi når de resultat som både medborgarna och Migrationsverket förväntar
sig. Denna uppgift har vi uppenbart varit extremt saktfärdiga med.
Kommunen ska i större utsträckning än tidigare nyttja de så kallade ”migrationspengarna” där statsbidrag
för mottagande av nyanlända samlats på hög. Detta för att migrationens kostnadspåverkan som finns i
nämndernas ramar ska få generellt större täckning.

7.7

SFI

SFI utgör grunden för nyanlända att lära sig det svenska språket. Utan erforderliga språkkunskaper uppkommer många
problem. Viktiga delar som studier och att vara en tillgång på arbetsmarknaden försvåras om språkkunskaperna inte ligger
på en god nivå. Därför måste vi säkerställa att utbildningen är ändamålsenlig och uppfyller sitt syfte.
Utvärdera och analysera SFI:s nuvarande verksamhet i syfte att säkerställa att den är ändamålsenlig för
alla elever oavsett ursprungsland.
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8. Trygghet
8.1

Förbättrad samverkan och samarbete mellan socialtjänst, skola och polis

Nästan uteslutande är det sekretessen som är det återkommande hindret för att god samverkan mellan socialtjänst, skola
och polis ska uppnås. I syfte att hjälpa unga som har problem i vardagen eller som kan ha påbörjat ett kliv in på en kriminell
bana, är det av högsta vikt att samhällets och kommunens resurser jobbar tillsammans för att hjälpa personen att nå
framgång inför sitt vuxna liv. Här behöver kommunen fortsatt jobba aktivt för att sänka eller helt ta bort alla trösklar som
försvårar ett sådant arbete.
Verka för att stimulera ett välfungerande samarbete mellan individ- och familjeomsorg, skola och polis, för
att tidigt och samlat fånga upp personer med problematik och även förebygga eventuella brottsspiraler.
Identifiera förbättringsområden och hur faktiska eller uppfattade sekretessproblem kan undvikas.

8.2 Förebyggande arbete mot bedrägerier riktat till sårbara grupper
Det är tyvärr vanligt förekommande att äldre och andra sårbara grupper ofta utsätts för olika försök av bedrägeri. För att
motverka att våra mer sårbara grupper faller för dessa bedragare, ska kommunen göra sin del för att via olika
informationsinsatser försöka begränsa andelen som drabbas. Social- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla
det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper, för att med informationsinsatser
förebygga brott som bedrägerier, kontokortsstölder och identitetskapningar.
Social- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla det förebyggande arbetet för att med
informationsinsatser förebygga bedrägeri och andra liknande brott mot äldre och andra särskilt sårbara
grupper.

8.3 Stå upp för brottsoffren
För varje brott mot enskild person som begås, finns det också minst ett brottsoffer som alltför ofta glöms bort i debatten.
Där är det viktigt att kommunen står upp för brottsoffren och visar att man faktiskt bryr sig om dem. Ett konkret exempel på
hur kommunen skulle kunna underlätta livet för brottsoffer är skadeståndshanteringen. När ett brottsoffer blir tilldömt ett
skadestånd, är det vederbörande som sedan ansvarar för kontakten med gärningspersonen för att få sitt skadestånd
utbetalt. Detta kan uppenbart medföra många påfrestande turer för en redan utsatt människa. Här ska kommunen utreda
i vilken mån vi kan bistå brottsoffret i ett sådant ärende. Vi ser även behov av att inrätta särskilda kontaktpersoner just för
äldre, som då kan finnas som stöttning när man blivit utsatt för brott.
Säkerställ att äldre brottsoffer får en särskild kontaktperson och i varje fall där det önskas ges rätt stöd.
Utred i vilken mån det är möjligt att bistå brottsoffer som har utdömts skadestånd för att minimera obehag
av att själva behöva kontakta och driva in en fordran från gärningspersonen.

8.4 Kamerabevakning
Vi är en relativt förskonad kommun när det kommer till brottslighet jämfört med andra kommuner i vårt län. Men även här
sker det till och från olika typer av brott, varav skadegörelse ligger som det mest frekventa. Det finns därmed fog för att göra
en översyn kring eventuellt vilka platser som kamerabevakning eller trygghetskameror skulle vara önskvärt.
Kommunen ska se över vilka platser som är i behov av kamerabevakning i syfte att förebygga och lagföra
brott och öka den upplevda tryggheten.
Kommunen ska i samråd och samverkan med Polisen verka för att trygghetskameror uppförs på platser
där det utifrån en analys är lämpligt.
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9. Kommunstyrelsen
9.1

Utökad besöksnäring

En levande kommun bygger inte enbart på att folk vill bo i kommunen. Turism och allmänna besök till kommunen stärker
våra lokala företag och ökar kommunens anseende utåt. En utveckling har skett de senaste åren, där bland annat en del
större företag har etablerat sig, men Hallsbergs kommun saknar en riktig ”pull factor” som stimulerar och lockar folk att
besöka och konsumera i vår kommun. Förutom att fortsatt vara vänligt inställd mot företag som önskar etablera sig, som
förutom ökad besöksnäring även skapar utökade arbetstillfällen inom kommunen. Så finns det också mycket som
kommunen själv kan göra för att skapa denna lockelse som gör Hallsberg mer attraktivt för både invånare och
utomstående. Här saknar vi en direkt handlingsplan för att nå sådant mål och vill därför se att en sådan upprättas.
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla besöksnäringen i
Hallsbergs kommun.

9.2 Förbättrad arbetsmiljö
Den kommunala verksamheten består av en bred mängd olika arbetsuppgifter, med väldigt olika förutsättningar och olika
typer av belastningar. Grunden ska vara att alla anställda i kommunen har den bästa möjliga arbetsmiljön inom sitt
område, att alla anställda känner sig sedda och hörda. Samt ges goda möjligheter till att stärka sin kompetens och ha god
sammanhållning inom sitt arbetslag. Inom frågan om arbetsmiljö finns alltid saker man kan göra bättre och frågan är, och
ska alltid vara, en aktiv sådan. Det är därför viktigt att kontinuerligt se över hela kommunens verksamhet för att identifiera
brister och självklart också identifiera vad som fungerar riktigt bra.
Kommundirektören ges i uppdrag att göra en bred översyn av vilka åtgärder som är mest lämpade i syfte
att generellt stärka de personalvårdande resurserna och förbättra arbetsmiljön inom hela kommunens
verksamhet.

9.3 Hedersförtryck och våld i nära relation
Hedersförtryck och våld i nära relation är två delar som ofta drabbar primärt kvinnor och barn. Detta är något som samhället
inte accepterar, problemet för oss är dock att lyckas identifiera när sådant sker. För kommunen är detta ett svårt arbete, då
det ofta sker på hemmafronten och sällan upptäcks förens våldet och förtrycket pågått under alldeles för lång tid. Detta är
en viktig fråga och vi tror att bästa sättet att hantera detta är genom att arbeta mer centralt. I vanliga fall är det skolan som
på separat håll upptäcker en elev som har dåliga förhållanden i hemmet. Socialtjänsten jobbar primärt på sitt håll och även
Polisen som fristående statlig myndighet, gör sin beskärda del. Kommunikationen och engagemanget från kommunens
alla delar måste sammanslås på ett bra sätt för att uppnå ökad styrka i att hantera denna oerhörda problematik.
Kommundirektören ges i uppdras att utreda om resurser för kommunens arbete mot våld i nära relationer
och hedersförtryck bör samlas kommunövergripande för att uppnå ökat samarbete och ökad styrka.
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en tydlig handlingsplan som beskriver hur man som anställd
i kommunen ska agera när man kommer i kontakt med någon som man misstänker kan vara utsatt för
hedersförtryck eller våld i nära relation.
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10. Drift- och servicenämnden
10.1 Vägunderhållet ska prioriteras
Beläggningsstatus Gator, 2019

Beläggningsstatus Gator, 2018

21%
45%

23%

Måste utföras före
2019

37%

Måste utföras före
2020

2019-2023

2020-2024

Efter 2023

Efter 2024

34%

40%

Vägunderhållet i kommunen är grovt eftersatt, enligt utredning från Sweco måste kommunen lägga 7–8 miljoner i
vägunderhåll för att inom en rimlig period komma ifatt. Enligt siffror från 2019 är andelen rödmarkerade vägar oroväckande
stor. De röda vägarna är vägar vars underhåll inte har skett enligt behov och som har riktigt dåligt skick. Andelen gula vägar
är nu större än andelen vägar som är i bra skick. Under pandemin lades ett extra tillskott som nästan täckte upp för det
årliga behovet. Dessa pengar var dock tillfälliga för just det året och samma summa kommer att behöva skjutas till under
en lång period framåt. Det som pågår nu är ren kapitalförstöring av våra vägar. Med anledning av detta skjuter vi till de
8 miljoner som nämnden behöver för att kunna upprätthålla det vägunderhåll som behövs.
Underhållsarbetet för vägarna ska ligga i nivå för att upprätthålla god standard, där framtagen
underhållsplan följs för att åtgärda de vägar som idag är undermåliga.

10.2 Ett byggande som tar hänsyn till viktiga värden
Vid byggnation är det viktigt att sätta trygghetsperspektivet främst. Varierad bebyggelse kan vara att föredra, då stora
industriområden visserligen är trygga att vistas i på dagen, men otrygga att passera nattetid. Att bygga bostäder och
verksamheter i nära anslutning till varandra ökar också chansen att invånarnas jobb ligger i nära anslutning till bostaden
och därmed kan eventuellt både transporter och långa restider undvikas. Att ta hänsyn till omgivningen när det byggs nytt
borde vara en självklarhet. Traditionsrika områden med stark kulturell prägel behöver särskilt beaktas för att inte riskera att
förvanska områdets karaktär. Av samma anledning ska stor försiktighet iakttas när det gäller byggnader med starkt
symbolvärde som kraftigt avviker från västerländsk byggnadstradition och som regel ska dessa inte tillåtas.
Ett trygghetsperspektiv ska genomsyra all stadsbyggnad.
Beakta närhetsprincipen vid ny bostads- respektive verksamhetsbyggnationsplanering.
Kommunen ska uppmuntra byggande av bostäder som svarar mot samhällets önskemål.
Eventuella förtätningar av staden måste ske respektfullt.
Visa hänsyn till det lokala kulturarvet vid nybyggnation.
Byggnader med starkt symbolvärde och som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk
byggnadstradition ska som regel inte vara tillåtna.
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10.3 Bättre information vid ombyggnation eller avstängda vägar
När kommunen behöver göra vägarbeten eller andra insatser som påverkar personer eller verksamheter vid platsen, så
ska detta tydligt informeras alla i området i god tid före det att arbetet startar. Det har redan påtalats att kommunen
brustit i den saken både under arbetet med den felaktigt byggda refugen på Samzeliigatan och nyligen gällande
borttagandet av farthindren på Esplanaden. Kommunikationen mellan kommunen och dess medborgare måste
förbättras och ständigt utvärderas.
Drift- och serviceförvaltningen ska inrätta förbättrade rutiner för att genom uppsökande dialog och
informationsgivning involvera och informera lokala intressenter när det planeras praktiska eller fysiska
förändringar.

10.4 God hantering av kommunens skyltar
Underhållet och hanteringen av kommunens skyltar och vägskyltar ska hålla god standard. Dels för att säkerställa
trafiksäkerhet, att gällande föreskrifter tydligt informeras och för att undvika uppfattningar om en dåligt skött kommun. Just
skyltar i olika slag är något som brukar vara det första mötet man stöter på när man anländer eller passerar igenom
kommunen. Därför är det av vikt att frågan prioriteras för att skapa ett trevligt intryck och säkerställa god säkerhet på väg.
Åtgärder ska vidtas för att smutsiga och dåligt underhållna skyltar ombesörjs i lämplig regi.

10.5 Upprätta skyndsamt en aktuell underhållsplan för kommunens samtliga
fastigheter
Det må anses underligt att en punkt som denna finns med i en oppositionsbudget. Detta talar sitt tydliga språk generellt
kring hur denna kommun har skötts historiskt. Inte nog med det, det finns även flertalet byggnationer i kommunen där
kommunen själv inte vet vem som är ägare eller vem som har ansvaret för underhåll. Detta är en renodlad katastrof och
trots att arbete med detta tursamt nog har börjat inventeras under denna mandatperiod, så går det tyvärr alldeles för
långsamt. Att kommunen inte har full koll på de fastigheter man har ägt i årtionden är en skandal och detta arbete måste
ges en betydligt högre prioritet.
Samtliga av kommunens ägda fastigheter ska inventeras och ha en upprättad och aktuell underhållsplan.

10.6 Utökad belysning för att öka den upplevda tryggheten
Kommunen är på sina platser dåligt upplyst, bland annat saknar Ekoparken i Hallsbergs tätort helt belysning, vilket till och
med gör det svårt för folk att nyttja denna yta när mörkret faller in. En översyn behövs för att se över behovet av utökad
belysning för att öka den upplevda tryggheten och var belysning bör upprättas på uppskattade platser som annars är svåra
att nyttja när naturligt ljus avtar.
Drift- och serviceförvaltningen uppdras göra en översyn om hur och var ytterligare belysning kan bidra till
en ökad trygghet runt om i kommunen.
Drift- och serviceförvaltningen uppdras göra en översyn kring var ytterligare belysning behövs för att
uppskattade platser fortsatt ska kunna nyttjas även vid mörker.

10.7 Säkerställ Tisaren och Sottern som tjänlig vattentäkt
För att säkra den kommunala försörjningen av vatten måste utredningar ske kring hur vi ska säkerställa Tisaren och Sotterns
tjänlighet som vattentäkter för kommunen. Just Tisaren har nu fått vissa problem under arbetet med ledningsdragningarna
som sker mot Tisarbaden. Vilka åtgärder som krävs för att säkerställa drickbart vatten måste utredas så fort detta arbete är
avklarat.
Utred vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa långsiktig vattentillgång i Hallsbergs kommun
genom nyttjande av Tisaren och Sottern som vattentäkt.
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11. Bildningsnämnden
11.1

Bra lekmiljöer

Utomhusmiljön har en stark påverkan på barns välbefinnande, hälsa och utveckling. Ju mer spännande och inbjudande
grönyta, desto mer attraktiv vistelsemiljö för lek och social samvaro. Viktigt är att det finns gott om träd och buskar som kan
ge skydd från solen på sommaren och samtidigt bidra till att minska trafikbuller. Kommunen ska som lägst följa Boverkets
rekommendationer om en friyta på 40 kvadratmeter för barn inom förskola. Det är viktigt att vi kan erbjuda väl tilltagna
lekmiljöer.
Goda lekmiljöer för barn ska säkerställas.

11.2 Utgör en frizon från hederskultur
Vi vänder oss starkt emot de tendenser vi sett på andra håll i landet där hederskultur råder öppet, där personal bland annat
bistått föräldrar med att kontrollera så att deras barn är beslöjade när de vistas i förskola och skola. Slöjan är en patriarkal
maktsymbol, som är starkt kopplad till hederskulturen och medför en uppdelning av flickor mellan rena och orena, sedliga
och skamliga, samt värdiga och ovärdiga. Hallsbergs kommuns personal ska förbjudas från att upprätthålla, kontrollera
eller rapportera till föräldrar huruvida deras barn följer religiösa föreskrifter.
Personal inom förskola och skola ska förbjudas att upprätthålla, kontrollera eller rapportera till föräldrar
huruvida deras barn följer religiösa föreskrifter.

11.3 Nej till kulturella sexuella förtryck
Vi behöver utreda vilka rättsliga förutsättningar kommunen har att införa klädpolicy mot kvinnoförtryck, i syfte att motverka
plagg som förknippas med religiösa eller kulturella förväntningar, särskilt riktade mot kvinnor, och som genom sin
utformning riskerar att kunna utgöra en begränsning av kvinnors frihet och möjlighet att integrera i samhället. Utredningen
ska ta hänsyn både till svensk lagstiftning och vad som gäller av EU-rätten och Europadomstolen, med målsättningen att
en policy ska kunna omfatta barn och elever i förskola, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och anställda i
kommunens förvaltningar. Målsättningen med denna policy är även att barn, kunder och andra som kommer i kontakt
med personal från vår kommun ska kunna ta del av kommunikation via kroppsspråk, mimik och tal för optimalt bemötande,
inlärning och förståelse.
Utred de rättsliga förutsättningarna kommunen har för att införa klädpolicy mot kvinnoförtryck.
Arbeta aktivt för att barn inte ska sexualiseras och för att religionsfrihet, innebärande att envar har rätt att
välja bort eller välja sin egen religion, tillkommer alla.
Med beaktande till vad som gäller rättsligt, vidta sådana åtgärder som man finner möjliga som syftar till att
slöja och liknande plagg inte ska förekomma på barn i kommunens barnomsorg.

11.4 Mobilförbud som norm
Transtensskolan hade stora problem med mobiltelefoner i skolmiljön, detta då elever lade fokus på dessa under lektionstid,
vilket gick ut över studierna och under raster, vilket påverkade den sociala miljön i verkligheten negativt. När slagsmål och
andra dispyter uppstod var det även vanligt att elever kom springande för att agera publik efter att ha blivit tipsade via sms
och sociala medier. När mobilförbud infördes minskade bråken, de sociala interaktionerna förbättrades och fokus på
studierna ökade. Därför vill vi att kommunen har mobilförbud som norm inom våra skolverksamheter.
Mobilförbud ska vara normen på kommunens samtliga skolor.
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11.5 En drogfri skola
För att tidigt identifiera unga med drogproblematik och sätta in åtgärder i tid, ser vi ett behov av att införa frivilliga drogtester
i skolan. Vi kan inte ha obligatoriska drogtester enligt lag. Men drogtest som sker under frivilliga förhållanden och där skolan
ändå agerar, ifrågasätter och kontaktar föräldrar om elev inte vill lämna prov, är ändå i sig ett nödvändigt verktyg i dagens
läge. Narkotikan har letat sig ned bland våra unga och det är idag nästan vanligare att de får sitt första rus från narkotika
före sin första fylla. Här är det viktigt att skolan finns som stöttning för eleven om ett test skulle vara positivt, då huvudsyftet
är att bryta ett olagligt och skadligt mönster. Detta ska ses som ett direkt led i arbetet med ANDT-strategin och skolans
uppdrag att förebygga ohälsa. Ett annat led i att aktivt upptäcka elever som hanterar droger är att låta Polisen göra
regelbundna ronderingar i skolorna med narkotikahundar. Även förebyggande insatser i form av bland annat föreläsningar
kopplat till narkotika och droger ska öka.
Inför frivilliga drogtester inom högstadieskolorna som en del i det förebyggande arbetet.
Samverkan ska ske med Polisen för att med hjälp av narkotikahundar tillse att skolan utgör en drogfri miljö.
Utred förutsättningarna för att i högre utsträckning än idag kunna bjuda in föreläsare mot narkotika och
droger.

11.6 Minskade kostnader för modersmålsundervisning
Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda modersmålsundervisning. Kommunen har dock stor frihet i att avgöra hur den
verksamheten ska organiseras för att nå de riktlinjer som staten satt upp. Kommunen bör i högre grad ta fasta på kravet
att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet, genom att införa ett språkkravstest för att fastställa att den
efterfrågade kunskapen verkligen finns, innan eleven erbjuds modersmålsundervisning. Eftersom skolförordningen anger
att en huvudman endast är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning om lämplig lärare finns att tillgå och detta avgörs
av kommunens rektorer, ska kommunen i sina egna riktlinjer för undervisningen rekommendera rektorer att endast betrakta
lärare med legitimation i det aktuella språket, eller språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det
aktuella språket, som lämpliga lärare. I linje med kraven för vad som krävs för att vara betygssättande lärare i andra ämnen.
Vidare ska en tidsgräns för ansökningar inför varje terminsstart införas. Datumen ska säkerställa att kommunen har
möjlighet att rekrytera lämplig lärare under kommande termin. Sökande som inkommer med ansökan efter detta datum
ges inte möjlighet till undervisning under den terminen. Ansökan ska göras inför varje termin av de elever som önskar
fortsätta med undervisningen. Om färre än fem elever söker för ett visst språk en viss termin ska kommunen inte erbjuda
någon undervisning. Den reglering som finns idag gällande modersmålsundervisning är också skolenhetsspecifik, vilket
innebär att kommunen bara behöver anordna undervisning om det inom samma skolenhet finns sammanlagt minst fem
elever som vill ha en sådan undervisning. Hallsbergs kommun ska därför inte samla modersmålsundervisning i språk
mellan skolenheter, där elever i respektive skolenhet inte når upp till kravet om minst fem elever per grupp.
Inför språkkravstest för de elever som ansöker om modersmålsundervisning.
Rektorer ska rekommenderas att inte göra undantag för modersmålslärare i bedömningen av vad som är
lämpliga lärare utan i stället kräva giltig legitimation i berört språk.
Elever ska ansöka om undervisning i modersmål inför varje terminsstart.
Minst fem elever inom samma skolenhet måste ansöka om undervisning i sitt modersmål för att
kommunen ska erbjuda undervisning.

11.7 Kunskapsmålen ska kraftigt förbättras
Idag är det ungefär 80 procent av eleverna i årskurs nio som går ur högstadiet med godkända betyg. Dessa siffror har
länge varit dåliga och är nämndens primära uppgift att lösa. Varje år som kunskapsmålen hamnar under 90 procent är ett
underbetyg för högstadieskolorna och kräver kraftiga förbättringsåtgärder. Grundinställningen är att alla elever ska går ur
grundskolan med godkända betyg.
Arbetet ska intensifieras för att fler elever i årskurs nio ska nå kunskapsmålen som ger behörighet till
gymnasiet.
Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka om det finns mätbara skillnader och orsaker i
undervisningen gällande andel elever som uppnår kunskapsmålen och de som inte gör det.
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11.8 Bättre arbetsmiljö för elever
Arbetsmiljö är en viktig fråga inte bara för våra anställda utan också våra elever. Kunskapsinlärningen försämras markant
för eleven om arbetsmiljön är undermålig. Vi vill därför att tröskeln sänks för elever att ta kontakt med kurator för att tidigare
kunna upptäcka brister i välmående, utsatthet eller missförhållanden. Kuratorerna måste även lättare kunna identifiera
elever med behov av stöd, det kan ske genom att kuratorerna i större utsträckning är närvarande vid skolans olika aktiviteter.
För många elever uppstår en stor ångest under idrottslektioner, bland annat kopplat till att ens fysiska förmåga bedöms av
såväl läraren som övriga elever i klassen. Men den stora problematiken finns i själva omklädningsrummet, där många
elever undviker att duscha efter gymnastiken, då det känns integritetskränkande att klä av sig naken och dela utrymme
med andra. Här vill vi se vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att öka hänsynen till elevernas personliga integritet.
Läxläsning är ett bra stöd för elever som har det jobbigt med skoluppgifterna, eller som önskar öka sin egen ambition
genom att inspireras av att ha läxläsning tillsammans med andra. Här ser vi stora möjligheter till att undersöka om
föreningslivet kan göra mer och om äldre elever frivilligt skulle kunna tänka sig att hjälpa yngre elever. Just att äldre elever
hjälper till med läxläsning skulle ge positiva effekter även för den äldre eleven och även skapa bättre sammanhållning
mellan årskullarna. Det pågår dock tyvärr fortfarande mobbning och annan kränkande behandling i våra skolor, därför
måste åtgärder ske så att det verkligen säkerställs att vår nolltolerans mot kränkande behandling faktiskt efterföljs. Vid
behov av åtgärder är det alltid förövaren som ska få konsekvenser och inte den som utsätts för dess gärningar.
Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur alla elever vid lämplig årskurs kan kallas till
frivilligt samtal med kurator.
Utred möjligheten till om kuratorerna lättare kan hitta elever med behov av stöd genom att i större
utsträckning synas vid skolans aktiviteter.
Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vore möjliga att vidta för att öka
hänsynen till elevers personliga integritet i samband med ombyte och dusch vid idrottslektioner.
Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka åtgärder kommunen kan vidta för att förstärka
läxläsningsstöd till elever genom samverkan med föreningsliv och äldre elever.
Riktlinjer ska säkerställas för att förverkliga nolltolerans mot kränkande behandling, mobbning och andra
brottsliga gärningar i skolan och på sociala medier.
I det enskilda fallet är det alltid förövaren, inte den som utsatts för dess gärningar, som blir föremål för de
åtgärder som krävs för att undvika att situationen riskerar att återupprepas.

11.9 Bättre arbetsmiljö för personal
Att erbjuda en god arbetsmiljö är en primär uppgift för kommunen som arbetsgivare. Det är därför av vikt att personalens
egen uppfattning om sin arbetsmiljö undersöks, förslagsvis genom en enkät. Den administrativa bördan är dock ett välkänt
problem, därav måste förvaltningen genomlysa och identifiera vilka administrativa bördor som går att minimera eller helt
tas bort. En viktig del för att förvaltningen ska kunna arbeta effektivt ut mot verksamheterna är att personalen har goda
kunskaper inom speciellt ledarskap och konflikthantering. Därför vill vi att just de två delarna prioriteras i förvaltningens
interna utbildnings- och fortbildningsverksamhet.
Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en enkät om verksamheternas personals uppfattning
om sina arbetsförhållanden vad avser psykosocial arbetsmiljö och andra faktorer av betydelse för deras
tjänsteutövning och i förlängningen verksamheternas kvalitetsnivå.
Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att göra en genomlysning för att identifiera vilka handlingsplaner och
kommunala regelverk som riskerar att leda till onödig administration och ta fram förslag på vilka åtgärder
som är möjliga att vidta för att minska det administrativa arbetet för verksamheternas anställda.
Ledarskap och konflikthantering ska särskilt prioriteras inom ramen för förvaltningens interna utbildningsoch fortbildningsverksamhet.
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11.10 Översyn av föreningsstödet
I arbetet mot droger måste vi även kräva detta av de föreningar som är aktiva i vår kommun och som uppbär föreningsstöd.
Det är också av vikt att samma föreningar är inkluderande och följer de demokratiska värderingarna.
Samtliga föreningar ska utkrävas någon form av drogpolicy för att berättigas bidrag.
Föreningsstödet ska ses över i syfte att säkerställa att sådant stöd endast erbjuds föreningar som präglas
av inkluderande och demokratiska värderingar.

11.11 Hantering av åldersfusk
Det finns ett utbrett problem i landet med att asylsökande och invandrare saknat pass eller andra identifikationsuppgifter
när de skrivit in sig hos Migrationsverket. Åldern har då bestämts utifrån individens muntliga uppgifter kring ålder och
fördelsdatum. Det har på senare år framkommit att ett mörkertal har angivit en lägre ålder än sin faktiska ålder, oftast för
att säkerställa uppehållstillstånd eller för att få tillgång till specifika bidrag. Kontinuerligt arbete pågår nu med att skriva upp
dessa personers ålder vid misstanke om att uppgifterna varit felaktiga. Metoderna för dessa bedömningar är
röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled. Vid misstanke om att
ensamkommande ungas ålder inte stämmer överens med individens faktiska ålder, ska en ny prövning göras.
I den mån ensamkommande unga har anvisats till kommunen och det finns skäl att misstänka att den
enskildes faktiska ålder skiljer sig från den ålder som ligger till grund för Migrationsverkets bedömning, ska
Bildningsnämnden utreda möjligheten att tillse att ny prövning av individens ålder utförs.

11.12 Illegala invandrare ska inte få bekostad gymnasieutbildning
Illegala invandrare är mer vanligt förekommande än vad många kanske tror. Kommunen har skyldighet att tillse
grundskoleutbildning för folkbokförda personer under 18 år, oavsett om de uppehåller sig här illegalt eller ej. Med illegal
invandring åsyftas individer som uppehåller sig i landet utan tillstånd och utan någon typ av uppehållstillstånd. Vi ska inte
bekosta gymnasieutbildning för andra länders medborgare. Önskar sådan individ tillgodose sig gymnasieutbildning, så är
det upp till individen att se till att antingen få ett godkänt uppehållstillstånd eller ansöka om medborgarskap.
Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen, innebärande att den som saknar
permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats.
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12. Kultur- och fritidsutskottet
12.1 Traditions- och högtidsfirande
Inget knyter sammanhållning så väl i ett samhälle som gemensamma firanden av traditionella högtider. Här vill vi engagera
alla delar av samhället för ökad samverkan och uppmuntra till aktiva firanden med gemensamma kulturella aktiviteter.
Nationaldagsfirandet ska växa då det har en stor betydelse i arbetet att öka samhörigheten i kommunen.
Kultur- och fritidsutskottet ska verka för ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg för att
bevara och uppmuntra traditionella firanden av högtider och gemensamma kulturella aktiviteter.
Nationaldagsfirandet ska växa genom en ökad samverkan mellan kommunen och föreningslivet, med
utgångspunkten att skapa samhällsgemenskap och stolthet för alla åldrar.

12.2 En meningsfull och aktiv fritid
Fritidslivet är idag brett i sitt utbud, men det är inte alltid att det når alla målgrupper. Här vill vi kartlägga vilka önskemål barn
och ungdomar har för att kunna erbjuda ett så träffsäkert och brett utbud som möjligt. Föreningslivet är också en viktig del
för att unga nyanlända snabbare ska komma in i samhället, knyta nya kontakter och känna sig delaktiga. Därför vill vi att
kommunen tydligt informerar och hjälper nyanlända att aktivera sig inom olika föreningar i kommunen.
En kartläggning ska göras av behovet att erbjuda ett bredare fritidsliv för barn och ungdomar än de
traditionella idrotterna, genom att önskemål från barn och unga inventeras.
Unga nyanlända som kommer till kommunen ska erbjudas möjlighet att aktivera sig i föreningslivet genom
att olika alternativ på vad som finns i Hallsbergs kommun presenteras. Detta för att öka möjligheterna för
den enskilde att snabbare bli en del av samhället.

12.3 Skydda historiska och kulturella värden
Vid kris eller krig måste en upprättad lista finnas kring vilka historiska och kulturella värden eller artefakter som finns inom
kommunen. Med detta ska även upprättade rutiner finnas kring hur dessa ska skyddas och var de eventuellt ska
omplaceras under den oroliga tiden. Att bevara historiskt viktiga objekt är betydande för vår kommun och för våra framtida
generationer.
En plan ska upprättas för hur historiska eller kulturella värden och artefakter kan skyddas i händelse av att
kris, konflikt eller krig drabbar kommunen.

12.4 Upprätta landmärke
Landmärken är viktiga symboler för att skapa en känsla och identitet för platsens befolkning och dess historik. New York
har Frihetsgudinnan, Paris har Eiffeltornet, Stockholm har Tre Kronor, det kungliga Slottet m.m. och Örebro har Svampen och
Örebro Slott. Det finns självklart saker som utmärker vår kommun, bland annat Hallsbergs tätorts tågstation. Men det vore
av intresse att inrätta något nytt och symboliskt viktigt som kan sätta Hallsberg lite mer på kartan. Detta kan ske genom
antingen temporärt eller permanent upprättande av landmärke.
Möjligheten att upprätta landmärken, såväl fasta som temporära, som knyter an till Hallsbergs renommé
ska utredas. Utgångspunkten ska vara att ett sådant landmärke ska kunna uppföras på en plats som
välkomnar och når besökare till kommunen.
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13. Social- och arbetsmarknadsnämnden
13.1 Höjda krav vid och under anställning
Verksamheterna som är kopplade till Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett viktigt arbete då de primärt jobbar med
de mest utsatta och sårbara grupperna inom kommunen. Här måste det vara en hög kvalitet och servicekänsla för
personalen. Det är viktigt att den anställde har ett prickfritt brottsregister och att denna även kan hantera det svenska språket
och göra sig förstådd. Just äldreomsorgen i Hallsberg används idag som ett slags integrationsprojekt, något som har ökat
belastningen för svenskfödd personal, som utöver ordinarie arbete även måste agera mentor och ledsagare för den
personal som knappt hanterar språket. Kvaliteten ska höjas och kraven för anställning ska därmed skärpas. Även skärpta
hygienrutiner ska införas, så inte eventuella smittor kan spridas på boenden. Det ska även tydligt framgå vad som ingår i
ens arbetsuppgifter och vilka ansvar man har, för att minska risk för oklarheter eller missförstånd.
Språkkrav och språktest för anställda inom omsorgen ska införas för att säkerställa god kunskap inom det
svenska språket.
Erforderliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att utdrag ur belastningsregistret alltid sker i samband
med nyanställningar i omsorgen och därefter vart tredje år.
Vid praktik inom ramen för Arbetsmarknads- och integrationsenhetens verksamhet, som sker i
verksamheter där anställning i övrigt skulle kräva utdrag ur belastningsregistret, ska motsvarande krav
ställas.
Nolltolerans ska införas mot överträdelser mot rutiner och regler för hygien. Undantag får aldrig ske av
religiösa skäl eller andra motiv.
En översyn ska göras för att säkerställa att alla anställda inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
har en tydlig arbetsbeskrivning och ett tydligt ansvar.

13.2 Ökad service med kunden i fokus
Idag används ordet ”brukare” för personer i behov av omsorg. Detta ord har för många blivit något negativt laddat och det
har ett visst lågvattenmärke över sig. För att bryta detta och mentalt förändra tankesättet hos personalen ska ordet ”brukare”
ersättas till ordet ”kund”. Som kund blir det naturligt att prata om fokus på kunden och kundservice. Det är en enkel
förändring, men som vi tror ger ett gott resultat då förväntningarna hos verksamheten ökar. Vi tror därmed starkt på att
med ett ökat fokus på omsorgens kunder, så utvecklar omsorgsverksamheten sig naturligt till att bli bättre.
Det terminologiska ordet ”brukare” ska ersättas till ”kund” för den som är mottagare av kommunens
omsorgstjänster. Syftet är att förstärka kundfokus.
Kommunens ambition är att varje medarbetare inom omsorgen ska känna största möjliga personliga
ansvar för att bästa vård och omsorg ges till kunderna.

13.3 Virtuell realitet och annan teknisk utrustning
Teknikinköp kan på många sätt förbättra för våra omsorgskunders vardag. Det kan handla om inköp av dator, spelkonsol
eller VR-headset (virtuell realitet) för att förgylla tillvaron på olika sätt. Just VR-headset är unika i sitt slag då de skapar en
känsla för användaren att direkt bli transporterad till annan plats. Applikationer och spel till detta headset innefattar också
en hel del fysisk rörelse, antingen stående eller sittande. Vilket gör att även personer som är beroende av rullstol, kan ha
en kul upplevelse och samtidigt få gratis motion. Kanalutbudet till TV bör även det ses över, så att det uppfyller
omsorgskundernas önskemål.
Förvaltningen ges i uppdrag att se över hur tekniska hjälpmedel, som t.ex. teknik för virtuell realitet, kan
bidra till en ökad stimulans och livskvalitet för äldre.
Förvaltningen ges i uppdrag att se över TV-kanalutbudet för att möta omsorgskundernas önskemål.
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13.4 Kostnadsfria halkskydd
Att känna sig trygg i sitt eget hem, utan risk för att skada sig i trappor eller våtutrymmen är en grundförutsättning för att
man som äldre ska våga bo kvar så länge som möjligt. Det ska därför ingå i kommunens uppdrag att erbjuda invånare
över 65 år kostnadsfria halkskydd.
Invånare över 65 år ska av kommunen erbjudas kostnadsfria halkskydd.

13.5 Erbjud äldre kontinuerlig provtagning
Undernäring är tyvärr ett vanligt förekommande problem hos äldre. Det är inte alltid lätt att upptäcka när en äldre person
är undernärd, ofta måste vederbörande ha varit det en längre tid för att det tydligt ska framkomma. Vi vill därför att
kommunen erbjuder kontinuerliga provtagningar för att kunna vara vaksam inför eventuellt dold undernäring eller andra
missförhållanden.
Erbjud äldre kontinuerliga provtagningar för att upprätthålla vaksamhet inför dold undernäring och andra
missförhållanden.

13.6 Bidrag och försörjningsstöd
En betydande andel av kommunens resurser går åt till olika typer av bidrag och stöd. För att minimera dessa kostnader
måste en omprövning ske gällande beräkningen av försörjningsstöd, så att den följer en restriktiv tolkning kopplat till
lagstiftningen och inte är mer generös än vad lager kräver. De personer som fått ekonomiskt stöd av kommunen på falska
grunder och med misstanke om uppsåt, ska direkt polisanmälas.
Prövning och beräkning av försörjningsstöd ska inte göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av
gällande lagstiftning medger.
Personer som av kommunen erhållit ekonomiskt stöd på falska grunder och där det finns misstanke om
uppsåt, ska polisanmälas.

13.7 ”Gifta” barn ska inte placeras hos sina påstådda makar
Det finns starka kulturella skillnader i vårt land där en importerad kultur anser det helt okej att gifta sig med ett barn, oftast
gäller det äldre män som gifter sig med unga flickor. Ett sådant giftermål ses inte som giltigt i Sverige och inte heller i vår
kommun. För att barnet inte ska råka ut för missförhållanden eller kontinuerlig våldtäkt, måste kommunen säkerställa att
ett barn som betraktar sig som gift inte får placering eller bor i närheten av sin påstådda make.
Nödvändiga rutiner ska införas för att säkerställa att minderåriga som betraktar sig själva som gifta aldrig
placeras hos sina påstådda makar.
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Vänsterpartiet i Hallsberg
Ändringsyrkande på kommunstyrelsens budget 2022-2024

HALLSBERG, POST COVID 19
2022-2024
Alla har sett hur viktigt solidaritet och ett starkt samhälle varit under pandemin. Vårt förslag
bygger vidare på den erfarenheten.
En Blomstrande Kommun, Kortare Arbetstid, Rimliga Arbetsvillkor, Mer Service, En Grön
Fond, Klimatsmarta Investeringar. Bygga starkare och bättre efter pandemin, det vill
Vänstern.
Vänsterpartiet är enigt med mycket i kommunstyrelsens budgetförslag. Omvärldsfaktorer och
kommunens uppställning av resultatbudgeten har ändrats sedan i våras. Vårt förslag är anpassat til
detta. Hallsbergs kommun har idag en bra ekonomi. Flera förvaltningar har sparbeting och det finns
anledning till försiktighet. Vi förstärker därför kommunstyrelsens planeringsreserv under 2022, med
1 miljon kr, så att vi kan möta de extra behov som finns under och efter covid19-krisen. Även 2023
och 2024 vill vi förstärka planeringsreserven.
Vänsterpartiet anser ändå att det finns åtminstone ett utrymme om ca 6 miljoner kr, 2022, som kan
användas för nedanstående ändamål. Ett resultat med 1 % , alltså drygt 10 miljoner kr för 2022,
och även 2023-2024, är en tillräcklig och mer ansvarsfull nivå.
GULD OCH GRÖNA ÄNGAR – Fortsättning på blomsterprojekt
Vi har uppskattat det genomslag vår motion om att rädda pollinatörer och att skapa mer ängsmark i
kommunen haft. Roligt också att massmedia uppmärksammar vad som sker i Hallsberg. Vi vill
lägga 200 000 kr, med flerårseffekt för nya projekt med mera blomster och mer ängsmark i
kommunen. Hur dessa marker ska skötas och vad det kan komma att kosta behöver också utredas.
Det kan över tid behövas särskilda medel till detta.
MINSKA DELADE TURER – Vettiga villkor i vård- och omsorg
Sedan tidigare önskar vi en förstärkning till Social- och arbetsmarknadsnämnden, särskilt avsedd att
minska de delade turerna i verksamheten. En stor majoritet av partierna i kommunen har sagt sig
var emot delade turer. Äntligen läggs större resurser till detta arbete, men vi vill lägga ytterligare
medel till det. Behovet är stort och vi budgeterar alltså 1 miljon kr extra till detta, årligen 20222024.
KORTARE ARBETSTID MED BIBEHÅLLEN LÖN – Tid att leva, en lön att leva på
Det är hög tid att Hallsbergs kommun tar ett krafttag för att bli en bättre arbetsgivare. Vi hör hur
slitsamt många anställda har det i arbetet, särskilt de som arbetar inom corona-påverkade
verksamheter. När pandemin klingar ut är det dags för nytänkande, t ex kortare arbetstid. Vinsterna
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är dock delvis på samhällsnivå och gynnar inte fullt ut den kommunala ekonomin.
Så för att kunna starta projekt med kortare arbetstid lägger vi 3 miljoner kr årligen 2022-24 till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser mottagare av projektmedel inom förvaltningarna och
deras verksamheter.
ÖKAT ÖPPETHÅLLANDE PÅ HALLSBERGS BIBLIOTEK – Plats för alla, oftare
Nu i corona-tider, och när vi ska resa oss efter pandemin, är samhällsservicen extra viktig.
Biblioteket är både nu och framgent en viktig del av detta. Vi vill snarast möjligt ha ett utökat
öppethållande. Barn och vuxna behöver stöd och service, för att lyckas i skolan, finna sig till rätta i
sin nya hemort och så vidare. Ett bra sätt, en bra början, att göra det är att hålla huvudbiblioteket
öppet så mycket som möjligt.
Vi lägger därför 200 000 kr årligen 2022-2024 till ökat öppethållande på huvudbiblioteket i
Hallsberg. Vi uppskattar att det till exempel medger kvällsöppet även torsdagar till kl. 19:00 och
söndagsöppet 11:00-14:00. Till glädje för både dem som just flyttat hit och oss som redan bor här.
KOLLEKTIVTRAFIK – Ge kommunen en skjuts
Glädjande nog så ska Region Örebro län snarast, när pandemin inte hindrar, införa närtrafik. Det
vill säga anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi har drivit den frågan i många år och tyvärr
sett att utformningen av de försök som gjorts avskräckt de resande. Reglerna har varit för krångliga
och informationen för dålig. Andra län har lyckats bättre. Läs gärna här:
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/fakta/
branschfakta/rapport-den-hemliga-kollektivtrafiken.
Samtidigt dras busslinjer in runt om i länet och i vår kommun. Vi ser ett kommande behov av egen
kompetens för att påverka regionen. Vi vill ha en tjänsteperson som särskilt bevakar och driver
behovet av kollektivtrafik, gärna i samarbete med grannkommuner m fl. Det kan också vara en del
av en befintlig tjänst. Tills vidare bekostas detta ur kommunstyrelsens planeringsreserv.
EN GRÖN FOND – Röd politik för ett grönare Hallsberg
Vi föreslår en klimat- och miljöfond. Fonden får till att börja med 1,6 miljoner kr årligen. Den ska
möjliggöra att bra, klimatsmarta investeringar görs, som annars kanske gjorts på ett mindre klokt
sätt, eller inte alls. Verksamheterna begär pengar ur den hos kommunstyrelsen, för hel- eller
delfinansiering av projekt.
INVESTERINGAR – Styr till bättre klimatprofil, sundare miljö, fler pollinerare
Utöver den gröna fonden lägger vi inga egna förslag till investeringar nu. Däremot vill vi ha en
viktig förändring av internräntan. Vi vill att den halveras, till, för närvarande, 1,25 %, för
investeringar som har en tydlig klimat- och miljöprofil. En sänkning av internräntan blir ett sätt att
styra investeringar mot hållbarhet och långsiktighet. Det är rimligt att fullmäktige med en sådan
'rödgrön' ränta ger en impuls till verksamheterna. Andra modeller för att styra mot en hållbar
utveckling behövs också.
Vänsterpartiet i Hallsberg, 2021-11-24
Tryggve Thyresson, partiföreträdare
tryggve.thyresson@gmail.com

076-316 44 68
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Mål och budget 2022-2024, koalitionen i Hallsberg

Utfall och prognoser hittills visar på en bra ekonomi och i det stora hela är det en tillfredställande
budget som förvaltningen lägger fram för beslut. En budget som följer den linje vi i koalitionen
förespråkar.
Vi har dock fyra punkter som är av sådan vikt att de inte kan förbises och som gör att vi härmed
lämnar följande kompletteringar, vilka vi anser skall ingå i den av förvaltningen angivna ramen.

•

I budgeten, under texten om näringsliv, nämns det planerade näringslivsrådet. Ett
näringslivsråd är viktigt och något som inte kan vänta. Vi vill att det framgår tydligt i
budgettexten att det nämnda näringslivsrådet ska komma igång under verksamhetsår
2022.

•

I budgeten, under texten om investeringsbudget 2022-2025, står det att läsa om
väsentligheten i att investeringsplaneringen präglas av långsiktighet. Det är viktigt och kan
inte nog understrykas, men vi saknar kopplingen till eventuella nödvändiga framtida
skuldåtagande. Vi vill att denna mening kompletteras till att lyda ”Det är väsentligt att
investeringsplaneringen präglas av långsiktighet för att ge goda förutsättningar till översikt
över kommande skuldsättningar”

•

I budgeten, under texten om driftsnämndernas budgetramar och tabellen med
kommunstyrelsens uppdrag, ser vi att man viker en miljon kronor till klimat- och
miljöfrämjande åtgärder, samt fem miljoner kronor till saneringskostnader. Vi vill att dessa
poster läggs samman till en gemensam post om sex miljoner för att öka flexibiliteten, då vi
idag ännu inte vet om saneringskostnaderna uppgår till hela fem miljoner kronor och därför
vill öppna upp för att kunna använda eventuellt resterande belopp till andra klimat- och
miljöåtgärder utan att låsa fast dem under rubriken saneringskostnader.

•

Vidare vill vi, med tanke på det nödvändiga arbetet med att säkerställa att vår kommun inte
åter igen hamnar i ett liknande översvämningsscenario som år 2015, flytta en miljon kronor
från kommunstyrelsens planeringsreserv till ovan nämnda klimat- och miljöpost, att lägga
på fortsatt förebyggande översvämningsarbete. Således vill vi sammantaget att det läggs sju
miljoner på kommunstyrelsens budgetpost gällande klimat- och miljöåtgärder.

Ulrika Björklund

Anders Lycketeg

Martin Pettersson

Erik Storsveden

Andreas Tranderyd

Moderaterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 103 - VA-plan med delplaner 1-5
(19/KS/130)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun ska vara ett hållbart samhälle. VA-planen säkerställer detta mål då den
hanterar samhällets tillgång till dricksvatten- och avloppsvattenhantering samtidigt som det
påverkar människors miljö och hälsa. VA-planen består av en VA-översikt som är en
nulägesbeskrivning gällande vatten- och avloppshanteringen, en VA-policy med
målsättningar och strategier som antogs 2020-11-12 (KF §85 2020) samt delplaner som är
handlingsplaner med åtgärder och prioriteringar. Översikten togs fram våren 2020.
Delplanerna utgår från VA-översikten och de strategiska inriktningarna i VA-policyn.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade enligt punkt 2 i tjänsteskrivelsen:
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för utbyggnad och prioritering av VA samt
att fastställa Områden för utbyggnad av kommunalt VA enligt bilagor 2, 3 och 3.1.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta VA-planen med delplaner.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-planen med delplaner.

Beslutsunderlag




VA-plan med delplaner
VA_plan Hallsbergs kommun
Bilaga 1 VA-policy, antagen 20201123_inkl översikt

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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VA-plan med delplaner 1-5
§ 103
19/KS/130
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:19/KS/130

Förslag till VA-plan med delplaner 1-5
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun ska vara ett hållbart samhälle. VA-planen säkerställer detta mål då den hanterar
samhällets tillgång till dricksvatten- och avloppsvattenhantering samtidigt som det påverkar
människors miljö och hälsa. VA-planen består av en VA-översikt som är en nulägesbeskrivning
gällande vatten- och avloppshanteringen, en VA-policy med målsättningar och strategier som antogs
2020-11-12 (KF §85 2020) samt delplaner som är handlingsplaner med åtgärder och prioriteringar.
Översikten togs fram våren 2020. Delplanerna utgår från VA-översikten och de strategiska
inriktningarna i VA-policyn.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta VA-planen med delplaner.
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer för utbyggnad och prioritering av VA samt att
fastställa Områden för utbyggnad av kommunalt VA enligt bilagor 2, 3 och 3.1.

Ärendet

VA-översikten är en nulägesöversikt av dricksvatten- och avloppsvattensituationen i kommunen.
Hallsbergs kommun har 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten.
Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten, spill- och dagvatten.
De två sista kallas även avloppsvatten.
VA-policyn fastlägger de strategiska målsättningarna och inriktningarna med dricksvattenförsörjning
och avloppshantering både kommunala och enskilda anläggningar och dagvattenhantering inte minst
ur ett klimatperspektiv. VA-policyn antogs av kommunfullmäktige 2020-11-23.
Delplanerna ska ses som handlingsplaner med åtgärder och kostnadsbedömningar men även var
ansvaret för genomförandet i olika delar ligger inom kommunen. Delplanerna är uppdelat i följande 6
områden, översiktligt, dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, den allmänna va-anläggningen,
omvandling av kommunala verksamhetsområden samt enskilt VA. Va-planen uppbyggnad illustreras i
nedanstående figur.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:19/KS/130

Riktlinjerna för utbyggnation och prioritering av VA beskriver arbetsordningen för att identifiera och
prioritera utbyggnadsområden för kommunalt VA, se bilaga 2. Dessa riktlinjer har sedan tillämpats
när framtagande av nya utbyggnadsområden för kommunalt VA har tagits fram, se bilaga 3 och
bilaga 3.1. För att VA-utbyggnad sedan ska komma till stånd ska nya verksamhetsområden inrättas
och beslutas samt investeringsbeslut tas.
VA-planen i sin helhet bör uppdateras varje mandatperiod medan vissa planer, tex framtagande av
utbyggnadsområden för kommunalt VA bör aktualiseras vid behov.
Rent dricksvatten och bra avloppsvattenhantering är förutsättningar för god hälsa och närmiljö för
barn.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
VA-plan inklusive delplaner 1-5
Bilaga 1 VA-policy med VA-översikt
Bilaga 2 Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av VA
Bilaga 3 Områden för utbyggnation av allmänt VA
Bilaga 3.1 Analys områden för utbyggnation av allmänt VA
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-11-29
Ärendenummer: 19/KS/130

VA-plan
Hallsbergs kommun

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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Datum

2021-11-29

Ärendenummer

19/KS/130

1 Sammanfattning
VA-planen är ett levande dokument och ska ses över varje mandatperiod. Syftet
med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn, som
fastslår att Hallsbergs kommun ska ha en hållbar samt säker VA-försörjning och att
de styrkor som finns inom kommunen nyttjas på vägen dit.
VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i kommunen. Utöver en beskrivning av
förutsättningar och nuläge innehåller dokumentet också en VA-policy samt
delplaner kopplade till den. Utifrån nuläget har kommunen identifierat behov och
för att hantera behoven ställde kommunen upp mål i VA-policyn. Åtgärder för att
hantera dessa behov presenteras i de delplaner som utgör de sista delarna av VAplanen. VA-policyn ger vägledning för vilka principer som styr de olika
delplanerna. Både delplanerna och VA-policyn hanterar delområdena
vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och utbyggnation av den befintliga
VA-anläggningen och enskild VA-försörjning.
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan,
den ansvariga delen inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget
och verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är
nya. Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är
projektbaserade. Totalt uppskattas kommunens utökade kostnader per år hamna
på cirka 100 tkr, och där ingår kostnader som tillhör båda skatte- och
taxekollektivet. Projektkostnaderna beräknas, för både skatte- och taxekollektivet,
hamna på cirka 0,74 Mkr. Kostnaderna beräknas medföra färre utgifter i
framtiden, då kostnader för bland annat underhåll samt riskerna för stora
oförutsedda kostnader minskar.
Mål 6 i Agenda 2030 är rent vatten och sanitet för alla och innebär att säkerställa
tillgång till samt hållbar vatten- och sanitetförvaltning för alla.
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Datum

2021-11-29

Ärendenummer

19/KS/130

2 Inledning
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar
och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick
för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att
möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en
VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska
utvecklas. VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i Hallsbergs kommun och har
därför tagits fram förvaltningsgripande. VA-planen är ett levande dokument och
ska ses över varje mandatperiod.
Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller VA-planen en VApolicy samt delplaner kopplade till den. Utifrån nuläget har kommunen
identifierat vissa behov. För att hantera behoven har kommunen ställt upp mål i
VA-policyn. Åtgärder för att hantera dessa behov presenteras i de delplaner som
utgör de sista delarna av VA-planen. VA-policyn ger vägledning för vilka principer
som styr de olika delplanerna. VA-policyn och delplanerna hanterar båda olika
delområden såsom vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och
utbyggnation av den befintliga VA-anläggningen och enskild VA-försörjning.
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan.
Den ansvariga delen inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget
och verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs redan idag, medan
andra är nya.
De mål som kommunen har ställt upp för hanteringen av dricksvatten- och
avloppsvattenfrågor är tydliga. En bra hantering av kommunens dricksvatten- och
avloppsvattenfrågor kommer påverka kommunens vattenförekomster positivt.
Detta för att många av målen syftar till att anpassa samhället efter naturens
behov av renat spillvatten och människans behov av säkrat dricksvatten. Tanken
är också att kommunens egna anläggningar ska energieffektiviseras och
därigenom öka hushållningen med naturresurser. Planen berör både kommunens
egna anläggningar och fastighetsägare som har enskilt VA, då utökad dialog med
dem planeras. VA-planens bredd innebär att arbetet med att uppnå målen är
förvaltningsövergripande och det är viktigt att alla förvaltningar gemensamt
nyttjar varandra för att uppnå målbilden. Samtliga åtgärder som finns i VA-planen
anger tydligt ansvar och tidplan. Den ansvariga delen inom kommunen behöver
införliva åtgärderna i sin budget och verksamhetsplanering.
Mål 6 i Agenda 2030 är Rent vatten och sanitet för alla och är en förutsättning för
en hållbarutveckling2. En VA-plan för hur kommunens vatten- och
avloppshantering skall hanteras bidrar till att målet kan nås.

Se Bilaga 1 VA-policy för ordförklaringar
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/agenda-2030-mal-6-rent-vatten-och-sanitet-for-alla/
1
2
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3 VA-planens syfte och mål
Syftet med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn, se
Figur 1. Den fastslår att kommunen 2030 ska ha en hållbar samt säker VAförsörjning och att kommunala tjänstemän nyttjar varandras styrkor på vägen dit.

Hanteringen genomsyras av
långsiktig, hållbarhet ur sociala,
ekonomiska miljömässiga
aspekter.

Vi nyttjar varandras styrkor och
skapar tillsammans en väl
fungerande hantering av vattenoch avloppsförsörjningen.

År 2030 ska följande
känneteckna Hallsbergs
kommuns hantering av vattenoch avloppsförsörjningen.

Alla invånare , inom VAverksamhetsområdena, i
Hallsbergs kommun har en säker
vatten- och avloppsförsörjning
som är anpassad till ett
förändrat klimat.

Figur 1. VA-policyns målbild.

4 Omfattning och avgränsning
VA-planen berör hela Hallsbergs kommun och grundar sig i kommunens egna
behov men samarbete och dialog skall föras med närkommuner då det är rimligt.
Delplanerna innehåller åtgärder som har kostnadsuppskattats. En åtgärd kan
exempelvis vara att ta fram saneringsplaner för att separera spill- och
dagvattenledningar på det allmänna ledningsnätet, för att förhindra skador vid
översvämningar. En uppskattad kostnad för framtagning av saneringsplaner har
därför beräknats, men konsekvenserna av att genomföra åtgärdsplanerna har inte
beräknats.

5 Rollfördelning och ansvar
5.1 Roller inom kommunen
I VA-policyn framgår att ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i
kommunen ska vara tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara
väl utvecklad. Av den anledningen tydliggörs förhållandena i delplaner och
ansvars- och rollfördelning redovisas.
Kommunen är VA-huvudman och det är därmed kommunfullmäktige som har det
slutgiltiga ansvaret för allmänna vattentjänster. Utförande av arbetsuppgifter,
som faller inom ramen för lag (2006:412) och därtill annan relevant lagstiftning,
verkställs av Drift- och servicenämnden (DOS). DOS, härmed kallad VA-huvudman,
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är ansvarig för planering kopplad till allmänna vattentjänster, även om vissa
sakfrågor lämnats över till Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) i denna VA-plan.
KSF är ansvarig för kommunens övergripande VA-planering.

5.2 VA-planens roll
VA-planen ska tydliggöra kommunens arbete med VA-frågor och hur det påverkar
andra aktörer. Tillgången till VA-tjänsterna påverkar och påverkas av
samhällsutvecklingen. Det finns därför juridiska styrmedel som påverkar VAplanen. Dessa presenteras nedan, i tabell 1:
Tabell 1. Juridiska styrmedel som är relevanta för ordnandet av vatten och avlopp.

Juridiska förutsättningar, mål och
planer Beskrivning
Vattendirektivet (2000/60/EG) Anger lägsta nivå för vattnets kvalitet och kvantitet i
Sverige
Miljöbalken (1998:808) Skyddar miljön, t.ex. utifrån rening av spillvatten
samt reglerar vattenverksamhet
Lag (2006:412) om allmänna När och hur kommunalt VA ska tillhandahållas
vattentjänster
Anläggningslag (1973:1149) Krav på hur en enskild fastighet ska tillgodose behov
av VA vid nybyggnation
Plan- och bygglag (2010:900) Anger att ett byggnadsverk ska ha de tekniska
samt Plan- och byggförordning egenskaper som krävs för hushållning av vatten och
(2011:338) avfall samt tillgodoser att användarnas eller
grannarnas hygien eller hälsa inte riskeras
Förordning (1998:899) om Viss rening av spillvatten är att avse som miljöfarlig
miljöfarlig verksamhet och verksamhet
hälsoskydd
Livsmedelsverkets föreskrifter Reglerar produktion och distribution av
(SLVFS 2001:30) om dricksvatten dricksvatten för att säkra kvaliteten
Vattenmyndigheternas Redovisar åtgärder som behövs för att förbättra de
åtgärdsprogram vatten som annars inte uppnår satta mål, enligt
vattendirektivet
Baltic Sea Action Plan (BSAP) Syftar bl.a. till att minska övergödningen i Östersjön
Sveriges miljökvalitetsmål Exempelvis Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God
bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv
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Kommunens egna miljömål fastslås i dess miljöpolicy. Kommunen ska bland annat
(Hallsbergs kommun, 1998).


med helhetssyn, förebyggande åtgärder, konsekvensbeskrivningar,
ständiga förbättringar och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på
miljön



använda bästa miljöanpassade alternativ och om konflikt dem emellan
uppstår, bör hänsyn till miljön ges företräde om det inte innebär
avsevärda ekonomiska uppoffringar



informera om miljöarbetet i kommunen och dess uppnådda resultat



ta hand om avfall lokalt



minska miljöstörningar och förebygga nya

Arbete pågår med att ta fram ett nytt miljöprogram för kommunen.
Mål relaterade till hållbarhet omnämns också i kommunens budgetarbete.
Förutom tidigare nämnda mål, direktiv och författningar finns regionala och
kommunala styrande dokument. Det mest aktuella regionala dokumentet, en
regional vattenförsörjningsplan, är under framtagning. Länsstyrelsen i Örebro län
ansvarar för framtagning av denna. (Länsstyrelsen Örebro län, 2020) Sedan finns
även Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
För kommunal VA-planering är några av de mest relevanta dokumenten
kommunens översiktsplan, Allmänna bestämmelser om brukande av den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) samt en utbyggnadsplan för
kommunalt VA som antogs av dåvarande Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
2014 (se tabell 2).
Tabell 2. Lokala planer och dokument som har betydelse för planering av vatten
och avlopp.
Plan
Översiktsplan
Miljöpolicy
ABVA
Förslag till prioritering av
utbyggnadsområden för
kommunalt VA

Ansvarig
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Miljö- bygg- och
myndighetsnämnden

Beslutat år
2016
1998
2011
2014

VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid
förhandsbesked och bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd för enskilda
avloppsanläggningar.
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6 VA-planens uppbyggnad
VA-planen kan läsas i sin helhet eller i valda avsnitt. Planen baseras på rapporten
Vägledning för kommunal VA-planering som är utgiven av Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
VA-planens uppbyggnad kan beskrivas enligt Figur 2. VA-planen har sin bas i
vatten- och avloppssituationens nuläge, som beskrivs i VA-översikten. Utifrån den
togs en VA-policy fram, som anger hur kommunen ska förhålla sig till
nulägesbeskrivningen. Den sista delen utgörs av delplaner utifrån målen som finns
i VA-policyn. VA-översikten, VA-policyn och delplanerna utgör tillsammans VAplanen.

VA-plan
Delplan 1 Övergripande

Delplan 2
Dricksvattenförsörjning

Delplan 3
Dagvattenhantering
VA-översikt

VA-policy
Delplan 4:1 Den allmänna
VA-anläggningen

Delplan 4:2 Den allmänna
VA-anläggningen

Delplan 5 Enskilt VA

Figur 2. VA-planens uppbyggnad.

7 Ekonomiska konsekvenser för planens
genomförande
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan.
Vidare behöver ansvarig del inom kommunen införliva åtgärderna i sin budget och
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs redan och vissa av
åtgärderna är nya. Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan
andra åtgärder behöver implementeras projektbaserat.
Totalt uppskattas kommunens kostnader per år öka. Den största
projektkostnaden, för både skatte- och taxekollektivet, beräknas vara sanering av
dagvattennätet. På längre sikt beräknas kostnaderna medföra lägre utgifter för
bland annat underhåll.
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Tabell 3. Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, avrundande kostnadsuppskattningar.

Kostnader (kr) VAKSF
DOS
DOS
Totalt (kr)
huvudman
(Bygglov) (Miljöenheten)
Utökade
67 000
8 000
4 000
8 000
87 000
kostnader per år
Projektkostnader
480 000
131 000
39 000
91 000
741 000
Totalt
547 000
139 000
43 000
99 000
Slås kostnaderna ut per delplan är det Delplan 4 Allmänt VA som ger upphov till
de största kostnaderna (tabell 3). De största kostnaderna är att utreda hur redan
identifierade översvämningsområden skall hanteras samt framtagande av en
reservvattenplan som täcker hela kommunen.
Tabell 4. Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, per delplan, avrundande
kostnadsuppskattningar.

1
2
3
4
Kostnader (kr) Övergripande Dricksvatten Dagvatten Allmänt
VA
Utökade
23 000
0
2 000
36 000
kostnader per år
Projektkostnader
102 000
113 000
139 000 365 000
Totalt
125 000
113 000
141 000 401 000

5
Totalt
Enskilt (kr)
VA
24 000
85 000
23 000
45 000

8 Implementering och uppföljning
VA-planen ska följas upp och uppdateras varje mandatperiod. Vidare skall varje
ansvarig enhet inom kommunen införliva åtgärderna i sin budget och
verksamhetsplanering. Kommunens uppföljningsmodell ska användas för att följa
upp arbetet systematiskt. Vid uppföljning av VA-planen ska det ses över om
åtgärderna bedöms ha påverkat uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomsterna i kommunen.
För att samtliga förvaltningar ska kunna utföra sina uppgifter är KSF ansvarig för
att årligen kalla DOS samt tillsynsenheter för miljö och bygglov till ett möte där
samtliga ska utbyta information relevant för VA-planeringen.
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9 VA-policy och delplaner
VA-policyn i sin helhet finns i Bilaga 1, tillsammans med en översikt av nuläget för
VA-situationen i kommunen. Nedan redovisas de värderingar som är antagna i VApolicyn med tillhörande åtgärder, konsekvenser och tidplaner.

9.1 Delplan 1 Övergripande
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande
värderingar kan belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De
ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det
dagliga arbetet beräknas uppgå till knappt 30 timmar. De stora kostnaderna är
projektpengar som uppgår till drygt 125 tkr och utgår främst från omvandling av
verksamhetsområden och utredning av ledningsnätets juridiska skydd. Sett ur ett
miljömässigt och socialt perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser.
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Tidpunkt/
slutdatum

Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.1.1 Kommunens övergripande
VA-planering och tillhörande
myndighetsutövning ska ske ur ett
hållbart perspektiv där hänsyn tas
till ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter.

Vid arbete med VA-frågor i översiktsplanen
ska hänsyn tas till ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter.

VA-frågor, och därmed människors
hälsa och miljö, lyfts i större
utsträckning

KSF

Varje
mandatperiod

Kommunen ska utreda om nödvändiga
servitutsavtal eller ledningsrätt för hela
ledningsnätet finns. Om delar av ledningsnätet
saknar juridiskt skydd ska dessa delar säkras
med servitutsavtal eller ledningsrätt.

Åtkomst till underhåll av VAanläggningar utreds innan akuta
åtgärder behöver genomföras
vilket minimerar olägenheter
(ekonomiska och sociala) för
markägare och kommunen.

VA-huvudman
via DOS

Utredning ska
ha avslutats
senast 2025.
Juridiskt skydd
för ledningsnät
ska ha tagits
fram senast
2027.

Kommunen ska i behovsutredning klargöra
behov och konsekvenser av bristande
resurser, gällande tillsyn av enskilt VA.

Kontroll över tillgängliga resurser
och behov att utöva tillsyn.

VA-huvudman
via DOS

Varje
mandatperiod

Riktlinjer ska tas fram när positiva
förhandsbesked skall ges till bostadsbyggande
på landsbygden och när det är olämpligt för
människors hälsa och miljö. Översiktsplanen
ska ligga till grund för riktlinjerna.

Bostadsgrupper förtätas inte så att
risk för människors hälsa och miljö
uppstår, utan att en plan finns. VAkollektivets ekonomi skall vara
långsiktigt hållbar.

KSF, Bygglovsoch
miljöenheten
via DOS

2022

Kommunen ska minst vartannat år anordna
kampanjer, exempelvis via Svenskt vatten, för
att nå ut till invånare och näringsliv.

Berörda parter får förståelse och
ökad medvetenhet för aktuella VAområden och därmed kring frågor
som rör människors hälsa och
miljö.

VA-huvudman
via DOS

Vartannat år

9.1.2 Kommunen ska bidra till
förståelse och medvetenhet för
vatten- och avloppsfrågor hos
kommuninvånare och
verksamhetsutövare.
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Kommunen ska, i samband med omvandling
av verksamhetsområden för VA, informera
berörda intressenter om syftet med
omvandlingen så att informationen bidrar till
förståelse och medvetenhet hos dessa.

Innebär att berörda får förståelse
för hur VA påverkar människors
hälsa och miljö.

VA-huvudman
via DOS

Vid uppstart av
omvandling av
verksamhetsom
råden för VA

Kommunen ska tillhandahålla lättillgänglig
information gällande enskilt VA, exempelvis
genom kommunens hemsida.

Innebär att berörda får förståelse
för hur VA påverkar människors
hälsa och miljö samt varför, och
vilka, krav ställs på utformningen.

Miljöenheten
via DOS

Löpande

9.1.3 Ansvar och roller för vattenoch avloppsförsörjning i
kommunen ska vara tydlig och
samverkansprocessen inom
kommunen ska vara väl utvecklad.

Ansvars- och rollfördelning ska utgå från
principerna i VA-planen och arbetssättet ska
aktivt förfinas.

Tätt samarbete inom kommunen
där det är tydligt vilka resurser som
behövs för VA-försörjningen.

DOS samt KSF

Löpande

9.1.4 Kommunen ska ha en
långsiktig ekonomisk planering
gällande vatten- och
avloppssituationen. Denna
omfattar tillsynsutövning,
underhåll och drift av befintliga
allmänna anläggningar samt
framtida förändringar i
verksamhetsområdena och

Långsiktig ekonomisk planering gällande tillsyn Säkerställer resurser för att
för vatten och avlopp ska tas med i
tillgodose behoven för människors
tillsynsmyndighetens tillsyns- och
hälsa och miljö.
behovsutredning.

Miljöenheten
via DOS

Årligen

Det ska finnas investeringsplan och
underhållsplaner för allmänt VA där hänsyn
tas till framtida förändringar av
verksamhetsområden för VA och
konsekvenserna av detta.

VA-huvudman
via DOS

Årligen

Ekonomiska resurser kan planeras
effektivt för att skydda människors
hälsa och miljö.
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Ansvarig

Tidpunkt/
slutdatum

9.1.5 Planering för ändring av
verksamhetsområden behandlas av
KSF. Samråd ska ske med DOS,
utifrån den ekonomiska
planeringen.

KSF ska initiera och leda en översyn av
kommunens verksamhetsområden. VAhuvudman och tillsynsmyndigheter ska aktivt
delta och tillhandahålla beslutsunderlag.

Konsekvenser av ändring av
verksamhetsområden, utifrån
människors hälsa, miljö och
ekonomiska aspekter, kan utredas
och planering för ändring kan
påbörjas.

KSF

2030

9.1.6 Förutsättningar för allmän
VA-försörjning och
klimatförändringarnas påverkan på
dessa ska beaktas i all
verksamhetsutövning.

I samband med framtagning av nya
detaljplaner ska hänsyn tas till
klimatförändringar.

Säkerställer människors hälsa och
miljö samt minskar ekonomiska
utgifter vid klimatpåverkan.

KSF

Vid
framtagande av
nya detaljplaner

Vid underhåll och förnyelse i befintliga
anläggningar ska hänsyn tas till påverkan av
klimatförändringarna.

Säkerställer människors hälsa och
miljö samt minskar ekonomiska
utgifter vid klimatpåverkan.

VA-huvudman
via DOS

Vid beslut om
tekniska val för
underhåll och
investeringar

9.1.7 Vid planläggning av områden
som riskerar att påverka yt- och
grundvatten ska ansvarig nämnd ta
hänsyn till gällande
miljökvalitetsnormer, hela
avrinningsområdet, framtida
klimatförändringar och risk för

Förvaltning under ansvarig nämnd kallar
tillsynsmyndighet vid uppstart av nya
detaljplaner.

Relevanta frågor lyfts tidigt i
processen och minimerar risken för
framtida översvämningar i området
och därmed ekonomiska skador
samt påverkan på människors hälsa
och miljö.

KSF via
Vid
Samhällsbyggn- framtagande av
adsavdelningen ny detaljplan

Strategisk inriktning från VA-policy
konsekvenserna av detta.
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Effekt av åtgärd

översvämningar, så att långsiktigt
god hushållning tryggas.
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9.2 Delplan 2 Dricksvattenförsörjning
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med dricksvattenrelaterade
värderingar i VA-policyn kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala
perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som
arbetas in i det dagliga arbetet beräknas påverka arbetsbelastningen i låg grad. De
stora kostnaderna är finansiering av projekt om uppgår till knappt 113 tkr, som
främst avser riktade tillsynsprojekt mot vattenskyddsområden, VA-huvudmannens
översyn av behovsrevidering av dessa och en översyn av kommunens
vattendomar. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv förväntas åtgärderna
få positiva konsekvenser. Om kommunen inte kan leverera dricksvatten till
boende blir de ekonomiska konsekvenserna oöverskådliga. Med dagens arbetssätt
avsätts planering och skydd för dricksvattentillgångar i den mån tid finns. De
listade åtgärderna ökar kostnaderna knappt, medan skyddet av
dricksvattenförsörjningen ökar desto mer.
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Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.2.1 Kommunen ska aktivt verka
för att säkerställa kommunens
dricksvattenförsörjning. VAkollektivets dricksvattenförsörjning
ska prioriteras över säkerställande
av andra parters
dricksvattenförsörjning.

Kommunen ska delta aktivt i
kommunöverskridande samarbeten eller
samarbeten med Länsstyrelsen, som syftar till
att säkerställa dricksvattenförsörjningen.

Ett helhetsgrepp tas för
närområdet och att ekonomiska,
sociala och miljömässiga intressen
skyddas.

VA-huvudman
via DOS och
KSF

När samarbeten
initieras

I den mån möjlighet finns ska kommunen anta
hela eller delar av aktuella styrdokument som
Länsstyrelsen tar fram.

Ett helhetsgrepp tas för
närområdet och att ekonomiska,
sociala och miljömässiga intressen
skyddas.

VA-huvudman
via DOS och
KSF

När relevanta
styrdokument
tas fram

Kommunen ska prioritera tillsyn inom
vattenskyddsområden i tillsynsplanen,
exempelvis via riktat tillsynsprojekt.

Risken för förorening av
grundvatten minimeras och
ekonomiska, sociala och
miljömässiga intressen säkerställs.

Miljöenheten
via DOS

En gång per
mandatperiod

Kommunen ska, i samband med att bygglov
ges utanför verksamhetsområde, informera
om vikten av egen vattenprovtagning.

Innebär att människor får
förståelse för den egna hälsan och
den egna vattentäkten.

Bygglovs- och
Miljöenheten
via DOS

Löpande

Översyn av kommunens framtida
dricksvattentillgång ur ett klimatperspektiv
(kvantitet och kvalitet) ska göras.

Det finns en tydlig åtgärd för att
säkerställa att
dricksvattenförsörjningen är
anpassad efter framtida klimat,
vilket underlättar den ekonomiska
planeringen samt värnar om
människors hälsa.

VA-huvudman
via DOS

2025
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Tidpunkt/
slutdatum

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

En genomgång av kommunens vattendomar,
för de allmänna vattenverken, ska göras och
vid behov revideras.

Kommunen har kännedom om
tillåtna uttag och kan, vid behov,
arbeta för att revidera dessa vilket
säkrar människors hälsa och miljö.

VA-huvudman
via DOS

2026

9.2.2 Skydd av dricksvattentäkter
som möjliggör att de allmänna VAanläggningarna kan tillgodose
dricksvattenbehovet ska
säkerställas genom aktuella
föreskrifter för
vattenskyddsområden

En översikt över kommunens
vattenskyddsområden ska göras och en
bedömning om dessa behöver uppdateras
eller avslutas ska därefter genomföras. Vid
behov ska föreskrifterna uppdateras eller
vattenskyddsområdet avvecklas.

Dricksvattentäkterna skyddas efter
nulägesbehov och rätt krav ställs
på berörda aktörer vilket resulterar
i att rätt mängd resurser avsätts
och att människors hälsa och miljö
skyddas.

VA-huvudman
via DOS

2030

9.2.3 Vid framtagande av
översiktsplan och detaljplaner på
grusåsar ska grundvattnets
betydelse särskilt beaktas

I översiktsplanen och i varje planbeskrivning
ska påverkan på grundvattnet, om sådan
bedöms finnas, redovisas.

Innebär att skyddet av grundvatten
sätts i proportion mot stadens
utveckling i övrigt. Ekonomiska,
sociala och miljömässiga intressen
skyddas därför. Konsekvenser kan
hanteras i god tid.

KSF

Vid behov
beroende på
plan. Alltid vid
framtagande av
översiktsplan.
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9.3 Delplan 3 Dagvattenhantering
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är
kopplade med dagvattenhantering, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och
sociala perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små, med
projektkostnader på cirka 140 tkr, varav de större utgifterna ligger på framtagning
av saneringsplaner och en dagvattenpolicy. Detta innebär att planer för
omhändertagande av dagvatten inom verksamhetsområden, där
omhändertagande saknas, tas fram och att tydliga förväntningar gällande
dagvattenhantering kommuniceras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga
arbetet beräknas knappt uppgå till två timmar. Sett ur ett miljömässigt och socialt
perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, inte minst för att mark
aktivt avsätts för dagvattenhantering i detaljplaner och översiktsplan.
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Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.3.1 Ansvarsfrågan för
dagvattenhanteringen ska vara
tydlig. Samarbetet mellan
förvaltningarna ska vara väl
utvecklat.

Ekonomiskt ansvar för naturmark och vägar
inom verksamhetsområde ska arbetas in i VAtaxan.

Tydlig ekonomisk planering
uppnås.

VA-huvudman
via DOS

2025

9.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas
fram i samhällsplaneringen med
beaktande av miljöbelastning och
klimatförändringar genom att
dagvattenfrågan belyses tidigt i
planprocessen eller
utredningsskedet. Detaljplaner ska
höjdsättas vid behov. Plats för
dagvattenhantering ska avsättas i
tillräcklig grad för att kunna
hantera klimatförändringar.

En dagvattenpolicy ska tas fram. Arbetssättet
ska vara förvaltningsöverskridande samt i
dialog med närliggande kommuner.

Tydliga förväntningar på
kommunen och andra aktörer
finns. Säkerställer ekonomiska,
sociala och miljömässiga ramar i
bl.a. detaljplanehandläggning.

KSF

2023

9.3.3 I detaljplaner ska krav ställas
på dagvattenhantering som ligger i
linje med miljökvalitetsnormer och
beaktande av översvämningsrisker.

Kommunen ska följa Länsstyrelsens
anvisningar.

Säkerställer att ekonomiska
intressen tas tillvara, liksom sociala
och miljömässiga intressen och
konsekvenser.

KSF

Vid framtagning
av detaljplaner

9.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt,
nyttjas som en positiv resurs på ett
hållbart sätt. Med positiv resurs
avses att vattnet inte endast

I översiktsplan och, vid behov, detaljplaner ska
grönområden och gröna stråk för öppen
hantering och infiltration av dagvatten
avsättas i tillräcklig grad och prioriteras

I detaljplanen ska dagvatten, om
möjlighet, lyftas fram som en
positiv resurs ur främst ett socialt

KSF

Vid
stadsplanering,
exempelvis vid

Page 239 of 285

Datum

2021-11-29

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

20(35)
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Åtgärd

Effekt av åtgärd

omhändertas för att minska
påverkan på miljö och människor
utan även ger närboende positiva
upplevelser.

framför underjordisk dagvattenhantering. Risk
för att grönområden och vattenspeglar har
negativ inverkan vid höga flöden måste
beaktas.

perspektiv, utan bekostnad på
människor och miljö.

9.3.5 Vid extrema dagvattenflöden
vid ytavrinning ska vattnet kunna
hanteras på ett sätt som minimerar
skador.

I översiktsplan och detaljplaner ska strategisk
mark reserveras för att hantera
översvämningar.

Minska påverkan av höga
vattenflöden som kan skada
människors hälsa och miljö. Även
ekonomiska skador minskas.

KSF

Vid framtagning
av översiktsplan
och detaljplaner

Säkerställer att risk för
översvämning sätts i relation till
risk för ekonomiska skador,
människors hälsa och miljö.

KSF

Vid framtagning
av översiktsplan
och detaljplaner

Tillgång till strategisk mark för ändamålet köps
in eller nyttjanderätt avtalas med annan
fastighetsägare för genomförande av fysiska
åtgärder.

Bebyggelse ska planeras med hänsyn till
översvämningsrisk.

Ansvarig

Tidpunkt/
Slutdatum
detaljplaner där
möjlighet finns.

Lummig stad som stödjer biologisk
mångfald.
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9.3.6 Kompensationsåtgärder bör
användas vid planläggning, om
andra verktyg saknas för att följa
miljökvalitetsnormerna. Med
kompensationsåtgärder avses att
åtgärder kan utföras utanför det
aktuella området om det behövs
för att undvika påverkan på
miljökvalitetsnormerna eller för att
förbättra dessa.
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Tidpunkt/
Slutdatum

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

Saneringsplaner3 ska tas fram/uppdateras
löpande för varje tätort, inom
verksamhetsområde för VA.

Kunskap om faktiskt
saneringsbehov finns och
tillhörande ekonomisk budget kan
sättas. Detta säkerställer att
ekonomiska, sociala och
miljömässiga konsekvenser kan
utvärderas i samband med att
omfattning av sanering fastställs.

VA-huvudman
via DOS

Löpande

Kompensationsåtgärder används om behov
finns.

Innebär att sociala och
miljömässiga intressen skyddas
trots att detta inte är möjligt inom
detaljplaneområdet.

KSF

Vid framtagning
av översiktsplan
och detaljplaner

Med saneringsplan avses utbyggnation av allmänt VA inom befintliga verksamhetsområden. Här avses främst utbyggnation av dagvattenanläggningar där sådana saknas
och verksamhetsområde för dagvatten finns.
3
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9.4 Delplan 4 Den allmänna VA-anläggningen
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är kopplade till den
allmänna VA-anläggningen, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. De
ekonomiska konsekvenserna bedöms som medelstora, med projektkostnader på totalt cirka 365 tkr,
varav de stora kostnaderna är utredningar som kan kopplas till planer för åtgärder för underhåll och
förnyelse. Vidare ingår även kostnader för utredning av reservvatten för alla verksamhetsområden i
kommunen och långsiktig ekonomi samt djupare utredningar av översvämningsområden i nämnda
projektkostnader. Detta innebär att framtida planering av VA-taxan mer konsekvent kommer
samspela med framtida behov av underhåll och förnyelse. Vidare innebär det att
reservvattenplaneringen omfattar kommunens tätorter och att åtgärder, för att ha en fungerande
VA-anläggning vid översvämningar, identifieras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet
beräknas uppgå till drygt en extra arbetsvecka per år. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, då åtgärderna syftar till att planera för framtida
allmänna VA-anläggningar som kan ta höjd för högre krav i samband med klimatförändringar
samtidigt som andra utmaningar kan fångas upp i ett tidigt skede. Kommunens arbetssätt kommer
att effektiviseras då samarbetet mellan förvaltningarna ökar och ökad kunskap samt tidig planering
bidrar till att oförutsedda kostnader kan förebyggas.
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Tidpunkt/
Slutdatum

Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.4.1 Vid planering av de befintliga
anläggningarnas skötsel och
framtida utbyggnationer ska
påverkan på VA-taxan tas med i
tidigt skede.

Upprätta ett årshjul som beskriver
arbetsprocess och tidplan för arbetet med
revidering av VA-taxa.

En god planering samt en jämn och
kundvänlig taxeutveckling uppnås.

VA-huvudman
via DOS

2022

Uppdatera investeringsplanen (tidshorisont 5
Tydlig och kortsiktig prognos för
år) för allmän VA-anläggning där hänsyn tas till påverkan på VA-taxan.
nuvarande och framtida behov av förnyelse,
underhåll och investeringar. Syftet med
investeringsplanen är att definiera
avskrivningar och få en tydlig kortsiktig
ekonomisk bild.

VA-huvudman
via DOS

Årligen

Upprätta en långsiktig plan (tidshorisont 15 år)
för utveckling av VA-taxan där hänsyn tas till
nuvarande och framtida behov av drift,
förnyelse, underhåll och investeringar. Syftet
med den ekonomiska planen är att definiera
ekonomiska utgifter och få en långsiktig
ekonomisk bild.

Ekonomiskt hållbar drift, underhåll
och utbyggnation av allmänna VAanläggningar. Långsiktig prognos
för VA-taxan.

VA-huvudman
via DOS

Årligen

KSF ska i tidigt detaljplaneskede informera VAhuvudman om planerade utbyggnationer
inom kommunen.

Möjlighet att planera
investeringsbudget i god tid.

KSF

Löpande

Kommunen ska ta fram nyckeltal som används
för uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Kommunens hållbarhetsarbete
inom VA kan följas upp samt
jämföras med andra kommuners.

VA-huvudman
via DOS

2023

9.4.2 Tekniska lösningar för
byggnation och drift av VAanläggningar ska vara hållbara ur
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Ansvarig

ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.
Storskaliga lösningar ska prioriteras
om de är bättre än lokala
alternativ.

Bräddavloppen i kommunen ska inventeras.
Inventeringen ska klargöra bräddpunkternas
läge, hur bräddningen sker och till vilken
recipient. Det ska framgå hur registrering av
bräddningar sker. Rutiner för hur bräddningar
mäts ska ses över.

Påverkan på recipienter förtydligas
och kan lättare följas upp.

VA-huvudman
via DOS

2024

Vid investeringar större än 5 prisbasbelopp
ska en konsekvensanalys, med utgångspunkt i
hållbarhetsperspektiv, utföras.

Konsekvenser av tekniska lösningar
analyseras ur ett
hållbarhetsperspektiv.

VA-huvudman
via DOS

Löpande

9.4.3 Kommunen ska verka för
gemensamma VA-lösningar med
närkommuner där detta är
önskvärt och tillse att åtgärder
avseende VA-försörjningen inte
påverkar berörda grannkommuner
på ett otillbörligt negativt sätt.

Kommunen ska delta i samarbeta med
närkommuner där så är rimligt.

Ett övergripande perspektiv kan
uppnås och konsekvenser av vissa
handlingar kan uppmärksammas
tidigt.

VA-huvudman
via DOS och
KSF

Löpande

9.4.4 Den kommunala VAanläggningen ska kunna leverera
VA-tjänster även vid extraordinära
situationer.

Det ska finnas en reservvattenplan för hur de
allmänna vattentäkterna ska kunna ersättas
vid längre avbrott eller om en täkt långsiktigt
slås ut. Att trygga reservvattenförsörjning kan
komma att kräva investeringar i exempelvis

En reservvattenplan beskriver vilka
åtgärder kommunen behöver vidta
för att säkra VA-kollektivets behov
av dricksvatten genom det egna
ledningsnätet, utifall den primära

VA-huvudman
via DOS

2025
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Ansvarig

Tidpunkt/
Slutdatum

Åtgärd

Effekt av åtgärd

reservbrunnar eller överföringsledningar.4
Reservvattenplaneringen ska omfatta samtliga
tätorter i kommunen.

dricksvattenkällan inte kan
användas under längre tid och
distribuering av nödvatten således
inte kan utföras, eller kraftigt
försvåras. Avsaknad av dricksvatten
får stora ekonomiska, sociala och
miljömässiga konsekvenser.

Det ska finnas tydliga avtalsreglerade gränser
vad gäller ansvar för dricksvattenleveranser
och konsekvenser kopplade till detta, i de fall
kommunen köper in dricksvattenleverenser.

Det finns tydliga förutsättningar
som kommunen kan planera
extraordinära situationer efter.

VA-huvudman
via DOS

2026

Det ska tas fram en uppdaterad handlingsplan
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
avseende dricksvatten- och
spillvattenförsörjning.

Det har planerats för relevanta
kriser.

KSF

Varje
mandatperiod

Översvämningsområden har i tidigare skeden
identifierats. Åtgärder, anpassade för det
allmänna VA-anläggningarnas behov, ska
utredas för samtliga tätorter. Tillgängligt

I kommunens fysiska planering
skall negativ påverkan på VAanläggningar minimeras samt
förebyggande åtgärder planeras,

KSF

2028

Det är skillnad på nödvatten och reservvatten. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie dricksvattenförsörjning och distribueras via kommunens
ledningar. Nödvatten distribueras inte via ledningar utan via exempelvis vattenbehållare. Kommunens beredskap för nödvattenförsörjning beskrivs i VA-huvudmannens
nödvattenplan.
4
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9.4.5 Underhåll och förnyelse av
befintliga VA-anläggningar och
tillhörande dricksvattentäkter ska
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klara tillståndsgivna gränsvärden
samt upprätthålla funktionen och
driftsäkerheten.
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Åtgärd

Effekt av åtgärd

material, såsom lågpunktskartering ska ligga
till underlag för åtgärdsförslag.

exempel nya våtmarker med
fördröjningsmöjligheter.

En dimensioneringskontroll ska göras i
dagvattensystemet i de områden där mycket
nederbördspåverkan finns på avloppssystemet
och där källaröversvämningar orsakats av
överbelastade dagvattenledningar.

Klargörande om
dagvattensystemet är tillräckligt
dimensionerat och om det klarar
ökad belastning.

VA-huvudman
via DOS

2028

Åtgärdsplan, som baseras på
kapacitetsutredning och VA-saneringsplan
(2002), för befintligt allmänna VAanläggningar ska tas fram. Åtgärdsplanen ska
säkerställa arbetsmiljö och hållbar drift.
Åtgärdsplanen ska innehålla insatser för att
kontinuerligt minska energiförbrukningen och
innehålla en underhålls- och förnyelseplan, för
VA-ledningar och övriga anläggningar, med en
tidshorisont av minst 10 år.

Det finns en tydlig plan för vad som
krävs för att upprätthålla funktion
och driftsäkerhet.

VA-huvudman
via DOS

2026

Kommunen ska ta fram nyckeltal som används
för uppföljning av underhålls- och
förnyelsearbetet. Förslagsvis genom att lägga
in statistik i dataverktyget VASS, för att kunna
jämföra med andra kommuner.

Utvecklingen av kommunens
underhålls- och förnyelsearbete
kan följas över tid och jämföras
med andra kommuner.

VA-huvudman
via DOS

2022
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Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.4.6 Mängden ovidkommande
vatten och bräddningar i
spillvattennätet samt utläckage
från dricksvattennätet ska
minimeras.

Läcksökning ska genomföras på
distributionsnätet i minst en tätort varje år.

Minska dricksvattensvinnet och
minimera bräddning av
avloppsvatten.

VA-huvudman
via DOS

Årligen

I investeringsplan ska en post för framtida
läcksökning finnas.

Kostnaden för ej fakturerat
dricksvatten minimeras.

VA-huvudman
via DOS

Årligen

En genomgång och sammanställning av de
utredningar och åtgärder som gjorts på
spillvattensystemen från och med år 2000 ska
göras, med huvudsyfte att identifiera åtgärder
för att minska tillskottsvatten till
spillvattensystemen.

Underlag för att ta fram åtgärder
för att minska mängden
ovidkommande vatten och på så
sätt öka säkerheten mot framtida
översvämningar finns.

VA-huvudman
via DOS

2023

Kommunen ska arbeta för att minska
energiförbrukningen.

Påverkan på miljön och kostnader
för elförbrukning minskar.

VA-huvudman
via DOS

Löpande

Kommunen ska sträva efter att minimera
kemikalier i allmänna VA-anläggningar.

Jobbar proaktivt med
kemikaliehantering.
VA-huvudman
via DOS

2022

9.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas
av VA-huvudman för att minimera
påverkan på miljö och recipienter.

Fasa ut kemikalier om möjlighet finns
9.4.8 Kommunen ska sträva efter
att näringsämnen från avloppsslam
på ett säkert sätt återförs till
naturens kretslopp, utan att
skadliga ämnen från
avloppsvattnet riskerar att skada
miljöns och människors hälsa.

Kommunen ska ha ett hållbart arbetssätt där
avloppsslam återförs till naturens kretslopp.
Detta ska utvärderas var fjärde år eller vid
behov.

Aktivt arbete med att säkerställa
att slammet hanteras optimalt.
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9.4.9 Det ska finnas kriterier för när
kommunen anser att det behöver
tillhandahållas vatten- och
avloppsförsörjning i ett område, i
enlighet med gällande lagstiftning.
Utbyggnationen av allmänna
vatten- och avloppstjänster i dessa
områden ska prioriteras med
utgångspunkt från hur stort
behovet av förbättrad vatten- och
avloppsförsörjning är samt utifrån
hur enkelt det är att tillgodose
områdena med vatten- och
avloppsförsörjning. Behovet ska
utgå från miljö- och
hälsoskyddsaspekter och
samhällets utveckling.

Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av
VA har tagits fram, liksom områden som är
aktuella för utbyggnation av allmänt VA, se
Bilaga 2.

Säkerställa kontinuerlig och
förutsägbar tillsyn och förbättra
den ekonomiska planeringen av
allmänt VA. Insatser för hälsa och
miljö görs där det är mest
prioriterat.

VA-huvudman,
Bygglovs- samt
Miljöenheten
via DOS, samt
KSF

2022

Förslag till prioritering av utbyggnation av
allmänt VA har tagits fram, se Bilaga 3.
Prioriteringslista för utbyggnation av allmänt
VA tas som separat beslut av
Kommunstyrelsen.

Säkerställande att VA-utbyggandet
går dit de största behoven finns.

VA-huvudman,
Bygglovs- samt
Miljöenheten
via DOS, samt
KSF

Varje
mandatperiod

9.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt
eller allmänt, aktualiseras i ett
område ska KSF bedöma om
detaljplan behövs, som underlag
för att bedöma vilka behov som
finns för en långsiktigt hållbar VAlösning.

Kommunstyrelsen ska bedöma behov och, om
så är relevant, agera förvaltningsövergripande
för att kunna göra en helhetsbedömning.

Frågan om allmänt VA ur ett
miljömässigt och socialt behov
fångas tidigt upp och eventuell
utbyggnad av allmänt VA kan
planeras ekonomiskt.

KSF

Löpande

9.4.11 Det ska finnas tydliga
riktlinjer för när VA-huvudman ska
använda särtaxa.

Riktlinjer för när särtaxa ska tillämpas ska tas
fram.

De ekonomiska konsekvenserna av
utbyggnation av allmänt VA kan
tidigt förutses av kommun och
boende.

VA-huvudman
via DOS

2024
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9.5 Delplan 5 Enskilt VA
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande värderingar kan
belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna
bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet beräknas knappt uppgå till cirka 30
timmar. Omfattningen av projektkostnaderna är ungefär lika stora. Kostnaderna ligger främst i att ta
fram och tillhandahålla information om kommunens planer på utbyggnation av allmänt VA samt
framtagande av riktlinjer för när kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att bilda
gemensamhetsanläggningar för avloppshantering. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser.
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9.5.1 Övergripande
Tidpunkt/
Slutdatum

Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.5.1.1 Vid tillsyn över enskilda
avlopp prioriteras de områden där
allmänt VA inte kan förväntas inom
10 år. Detta utesluter inte att krav
på åtgärder ställs även inom de VAutbyggnadsområdena som
fastställs.

Prioritering av tillsyn arbetas in i tillsynsplan.

Tillsyn och resurser (kommunala
och enskilda) prioriteras där störst
behov finns långsiktig.

Miljöenheten
via DOS

Årligen

En tillsynsplan ska upprättas för inventering av
avlopp. Planen ska innehålla målsättning,
investeringstakt och prioritering vid
inventering av dessa.

Avloppens påverkan på miljön kan
fastställas, krav ställas och tillstånd
ges. En mer hållbar avloppslösning
kommer uppnås.

Miljöenheten
via DOS

2023

9.5.1.2 Gemensamma lösningar ska
beaktas vid
förhandsbesked/bygglov av flera
hus samtidigt samt vid tillsyn av
närbelägna äldre avlopp.

Riktlinjer för när gemensamhetsanläggningar
är att föredra ska tas fram. Dessa ska ta
hänsyn till situationer när nybyggnation av
helt nya områden sker samt när nybyggnation
i närheten av befintliga bostäder sker och hur
nybyggda bostäder då kan dra nytta av
befintliga gemensamma lösningar.

Enskilda hushåll får ofta en bättre
ekonomisk och i övrigt bättre
avloppslösning för hälsa och miljö
om den kan anordnas gemensamt
med andra hushåll.

Miljöenheten
via DOS

2022
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Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.5.1.3 Om fastighetsägare utanför
verksamhetsområden begär ska
dessa ha möjlighet att ansluta sig
till de allmänna VA-tjänsterna i de
fall kommunen anser det rimligt.

Rimlighetsbedömning görs
förvaltningsöverskridande mellan VAhuvudman och KSF.

Fastighetsägare har möjlighet att
ansluta sig till de allmänna VAtjänsterna i de fall kommunen
anser det rimligt. Att avstämning
med kommunstyrelsen görs
medföljer att eventuella intressen
för nybyggnation som påverkar
kommunutvecklingen fångas upp i
tidigt skede.

VA-huvudman
via DOS
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9.5.2 Områden i väntan på kommunalt VA
Tidpunkt/
Slutdatum

Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.5.2.1 Kommunen ska, vid tillsynsoch bygglovsärenden,
tillhandahålla klar, tydlig och
lättillgänglig information om
kommunens planer på omvandling
av de kommunala
verksamhetsområdena, om
nybyggnation planeras i ett sådant
område.

VA-huvudman ska utforma och tillhandahålla
information till miljö- och
bygglovshandläggare, som i sin tur
distribuerar informationen. VA-huvudman och
KSF tar gemensamt fram informationen.

Information om planering för
allmänt VA tillhandahålls enskilda,
vilka kan planera för sitt boende
ekonomiskt, men även ur andra
hållbarhetsaspekter.

Bygglovs- och
Miljöenheten
via DOS och
KSF

Löpande

9.5.2.2 I områden där allmänt VA
planeras inom en 10-årsperiod ska
kraven, vid tillsyn- och
bygglovsärenden, på enskilda
anläggningar vara rimliga i relation
till omfattningen av problemet och
tiden tills att allmänna VA-tjänster
blir tillgängliga. Vad som anses
rimligt bedöms av
tillsynsmyndighet i det enskilda
fallet.

Tillsynsmyndighet planerar tillsyn för att möta
rimlighetsmålet och miljöbalken.

Tillsyn planeras efter miljöbalken
och prioriteringslista (framtagen
efter aktuella riktlinjer) om
områden aktuella för allmänt VA.
Resurshanteringen, både enskildas
och kommunens, blir därmed mest
effektiv.

Miljöenheten
via DOS

Årligen
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9.5.3 Områden med enskild VA-försörjning
Strategisk inriktning från VA-policy

Åtgärd

Effekt av åtgärd

Ansvarig

9.5.3.1 Kommunen ska, i tillsynsoch bygglovsprocesser, genom
uppmuntran till enskilda
fastighetsägare främja bildandet av
gemensamhetsanläggningar för VA
i områden med bristfällig VAförsörjning.

Miljöenheten ska, i samband med
tillsynsärenden och nybyggnation, informera
fastighetsägare om möjlighet att bilda
gemensamhetsanläggningar för VA.

Fastighetsägare uppmuntras att
skapa gemensamma lösningar.
Enskilda hushåll får ofta en bättre
ekonomisk och i övrigt mer hållbar
avloppslösning om den kan
anordnas gemensamt med andra
hushåll.

Miljöenheten
via DOS
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1 Inledning
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar
och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick
för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att
möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en
VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska
utvecklas.
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
samhälle. VA-planen är en del av detta mål, då den säkerställer samhällets tillgång
till dricksvatten och avloppsvattenhantering. VA-planen består av en översikt över
nuläget gällande kommunens vatten- och avloppshantering (Bilaga 2), av
kommunens policy gällande dessa frågor samt olika delplaner med tidsatta
åtgärder och prioriteringar för den framtida VA-försörjningen i Hallsbergs
kommun. Delplanerna utgår från VA-översikten och VA-policyn. Delplanerna utgår
från en kartläggning av nuläget i kommunen (VA-översikten) och en VA-policy som
visar vilka värderingar som delplanerna, för framtida åtgärder och prioriteringar,
ska utgå ifrån. Framtagandet av VA-planen baseras på Havs- och
vattenmyndighetens rapport Vägledning för kommunal VA-planering.

1.1 Bakgrund
Kommunen har tagit fram en samlad bedömning över nuläget för hanteringen av
dricksvatten- och avloppsvattensituationen (VA-Översikt, Bilaga 2). I dagsläget
finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten i kommunen.
Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten,
spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen
avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till
verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i
verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där verksamheter
kan behöva bildas och dessutom områden inom verksamhetsområdena som kan
vara aktuella att utesluta från kommunens vatten- och avloppsverksamhet.
Översiktligt är de flesta reningsverk och dricksvattenverk i gott skick även om vissa
problem finns. Större åtgärder behövs i Hallsbergs reningsverk och Vretstorps
vattenverk har en del problem gällande bland annat höga radonvärden.
Reningsverken är något överdimensionerade för dagens behov. Ledningsnätet
förnyas i den takt som bedöms behövas och som ekonomiska och övriga resurser
medger. Kommunen har en investeringsplan för sina anläggningar men den
omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna finansieras med VA-taxan. I
jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så har Hallsbergs kommun lägre
anslutningsavgift men i övrigt ligger brukningsavgiften på ungefär samma nivå.
De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med
dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som
kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även
1

Se Bilaga 1 Ordförklaringar
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dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras
större delen av vattenförsörjningen att ske med vatten från Vättern. Det är dock
inte tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid
utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag
är Hjortkvarn och Björnhammaren, där dricksvattnet är begränsande.
Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Det finns orter som tidigare
utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som intressanta för
utbyggnation av kommunalt VA. Det kan därför finnas ett behov av att fastställa
när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga lösningar.
Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt,
belägen i centralorten. Hur olika samhällsintressen ska vägas mot varandra skulle
kunna underlätta en planering av staden. När kommunen växer aktualiseras även
frågan kring hantering av dagvatten inom VA-verksamhetsområden.
När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i
godkänt skick. Det finns en del orter som tidigare har föreslagits intressanta för
utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är bland annat Sannahedsvägen (nordöst
om Hallsberg), Kävestakorset (söder om Sköllersta) och Sågarbacken (söder om
Hallsberg). Det finns även områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön.
För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av samhällsutvecklingen som möjligt
kan det finnas ett behov av att kommunen anger vilka förutsättningar som ska
ligga till grund för när ett verksamhetsområde ska fastställas eller utvidgas samt
när ett område ska prioriteras. Då vissa områden kan vara svåråtkomliga kan
frågan om särtaxa för dessa områden behöva aktualiseras i framtiden.

1.2 Mål och syfte
Utifrån nuläget har kommunen identifierat vissa behov. Åtgärder för att hantera
dessa behov presenteras i de delplaner som utgör de sista delarna av en VA-plan.
VA-policyn ger vägledning för vilka principer som styr de olika delplanerna. VApolicyn hanterar olika delområden:
-

Vattenförsörjning

-

Dagvattenhantering

-

Den befintliga allmänna VA-anläggningen

-

Hur områden som ska få allmänt VA ska identifieras

-

Hur områden som ska tillgodoses med allmänt VA ska hanteras i väntan
på allmänt VA

-

Enskild VA-försörjning
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2 Målbild
Det är viktigt att kommunen arbetar mot en målbild som förenar invånarna och
som utgör grunden till hur VA-policyn ska tolkas.

3 Strategiska vägval
Hallsbergs kommun är vidsträckt med ett flertal orter som försörjs med vattenoch avloppstjänster i allmän regi. Det finns därför många anläggningar som ska
fungera tillfredställande. Strategiska vägval behöver tas för att kommunens VAförsörjning ska kunna skötas på bästa sätt. Identifierade frågeställningar är:
-

Hur VA-taxan ska hanteras i förhållande till de åtgärder som de allmänna
VA-anläggningarna och utbyggnationen av dessa fordrar

-

I vilken mån leveransen av de allmänna VA-tjänsterna ska säkerställas

-

Hur kommunen ser på ansvaret för dagvatten

-

Hur de allmänna ledningsnäten, verken och övrig infrastruktur ska
hanteras i förhållande till drifts- och hållbarhetsaspekter

-

I vilken typ av bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse
kommunen anser att allmänt vatten och avlopp ska finnas och om
storskaliga eller lokala lösningar är att föredra, utifrån de befintliga
lagkraven

-

Hur bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse, där allmänt
VA ska byggas ut, ska prioriteras och hanteras vid tillsyns- och
bygglovsärenden i väntan på allmänt VA

-

Hur områden, där enskilt VA anses fördelaktigt, ska prioriteras och
hanteras vid tillsyns- och bygglovsärenden

-

Hur områden, där kriterier för behov av allmänt VA börjar uppfyllas i takt
med utbyggnation, ska hanteras vid bygglovsärenden
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4 Värderingar
4.1 Övergripande
4.1.1 Kommunens övergripande VA-planering och tillhörande myndighetsutövning
ska ske ur ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter.
4.1.2 Kommunen ska bidra till förståelse och medvetenhet för vatten- och
avloppsfrågor hos kommuninvånare och verksamhetsutövare.
4.1.3 Ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen ska vara
tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara väl utvecklad.
4.1.4 Kommunen ska ha en långsiktig ekonomisk planering gällande vatten- och
avloppssituationen. Denna omfattar tillsynsutövning, underhåll och drift av
befintliga allmänna anläggningar samt framtida förändringar i
verksamhetsområdena och konsekvenserna av detta.
4.1.5 Planering för ändring av verksamhetsområden behandlas av
Kommunstyrelseförvaltningen. Samråd ska ske med Drift- och
serviceförvaltningen, utifrån den ekonomiska planeringen.
4.1.6 Förutsättningar för allmän VA-försörjning och klimatförändringarnas
påverkan på dessa ska beaktas i all verksamhetsutövning.
4.1.7 Vid planläggning av områden som riskerar att påverka yt- och grundvatten
ska ansvarig nämnd ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer, hela
avrinningsområdet, framtida klimatförändringar och risk för översvämningar, så
att långsiktigt god hushållning tryggas.

4.2 Dricksvattenförsörjning
4.2.1 Kommunen ska aktivt verka för att säkerställa kommunens
dricksvattenförsörjning. VA-kollektivets dricksvattenförsörjning ska prioriteras
över säkerställande av andra parters dricksvattenförsörjning.
4.2.2 Skydd av dricksvattentäkter som möjliggör att de allmänna VAanläggningarna kan tillgodose dricksvattenbehovet ska säkerställas genom
aktuella föreskrifter för vattenskyddsområden.
4.2.3 Vid framtagande av översiktsplan och detaljplaner på grusåsar ska särskilt
beaktas grundvattnets betydelse.

4.3 Dagvattenhantering
4.3.1 Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen ska vara tydlig. Samarbetet mellan
förvaltningarna ska vara väl utvecklat.
4.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av
miljöbelastning och klimatförändringar genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i
planprocessen eller utredningsskedet. Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats
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för dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig grad för att kunna hantera
klimatförändringar.
4.3.3 I detaljplaner ska krav ställas på dagvattenhantering som ligger i linje med
miljökvalitetsnormer och beaktande av översvämningsrisker.
4.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt, nyttjas som en positiv resurs på ett hållbart sätt.
Med positiv resurs avses att vattnet inte endast omhändertas för att minska
påverkan på miljö och människor utan även ger närboende positiva upplevelser.
4.3.5 Vid extrema dagvattenflöden vid ytavrinning ska vattnet kunna hanteras på
ett sätt som minimerar skador.
4.3.6 Kompensationsåtgärder bör användas vid planläggning, om andra verktyg
saknas för att följa miljökvalitetsnormerna. Med kompensationsåtgärder avses att
åtgärder kan utföras utanför det aktuella området om det behövs för att undvika
påverkan på miljökvalitetsnormerna eller för att förbättra dessa.

4.4 Den allmänna VA-anläggningen
Allmänt
4.4.1 Vid planering av de befintliga anläggningarnas skötsel och framtida
utbyggnationer ska påverkan på VA-taxan tas med i tidigt skede.
4.4.2 Tekniska lösningar för byggnation och drift av vatten- och
avloppsanläggningar ska vara hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Storskaliga lösningar ska prioriteras om de är bättre än lokala
alternativ.
4.4.3 Kommunen ska verka för gemensamma VA-lösningar med närkommuner där
detta är önskvärt och tillse att åtgärder avseende VA-försörjningen inte påverkar
berörda grannkommuner på ett otillbörligt negativt sätt.
4.4.4 Den kommunala VA-anläggningen ska kunna leverera VA-tjänster även vid
extraordinära situationer.
Underhåll och förnyelse
4.4.5 Underhåll och förnyelse av befintliga VA-anläggningar och tillhörande
dricksvattentäkter ska utföras i den takt som krävs för att klara tillståndsgivna
gränsvärden samt upprätthålla funktionen och driftsäkerheten.
4.4.6 Mängden ovidkommande vatten och bräddningar i spillvattennätet samt
utläckage från dricksvattennätet ska minimeras.
Hållbarhet och kretslopp
4.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas av VA-huvudman för att minimera påverkan på
miljö och recipienter.
4.4.8 Kommunen ska sträva efter att näringsämnen från avloppsslam på ett säkert
sätt återförs till naturens kretslopp, utan att skadliga ämnen från avloppsvattnet
riskerar att skada miljöns och människors hälsa.
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Omvandling av de kommunala verksamhetsområdena
4.4.9 Det ska finnas kriterier för när kommunen anser att det behöver
tillhandahållas vatten- och avloppsförsörjning i ett område, i enlighet med
gällande lagstiftning. Utbyggnationen av allmänna vatten- och avloppstjänster i
dessa områden ska prioriteras med utgångspunkt från hur stort behovet av
förbättrad vatten- och avloppsförsörjning är samt utifrån hur enkelt det är att
tillgodose områdena med vatten- och avloppsförsörjning. Behovet ska utgå från
miljö- och hälsoskyddsaspekter och samhällets utveckling.
4.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt eller allmänt, aktualiseras i ett område ska
Kommunstyrelseförvaltningen bedöma om detaljplan behövs, som underlag för att
bedöma vilka behov som finns för en långsiktigt hållbar VA-lösning.
4.4.11 Det ska finnas tydliga riktlinjer för när VA-huvudman ska använda särtaxa.

4.5 Enskilt VA
Övergripande
4.5.1 Vid tillsyn över enskilda avlopp prioriteras de områden där allmänt VA inte
kan förväntas inom 10 år. Detta utesluter inte att krav på åtgärder ställs även
inom de VA-utbyggnadsområdena som fastställs.
4.5.2 Gemensamma lösningar ska beaktas vid förhandsbesked/bygglov av flera
hus samtidigt samt vid tillsyn av närbelägna äldre avlopp.
4.5.3 Om fastighetsägare utanför verksamhetsområden så begär ska dessa ha
möjlighet att ansluta sig till de allmänna VA-tjänsterna i de fall kommunen anser
det rimligt.
Områden i väntan på kommunalt VA
4.5.4 Kommunen ska, vid tillsyns- och bygglovsärenden, tillhandahålla klar, tydlig
och lättillgänglig information om kommunens planer på omvandling av de
kommunala verksamhetsområdena, om nybyggnation planeras i ett sådant
område.
4.5.5 I områden där allmänt VA planeras inom en 10-årsperiod ska kraven, vid
tillsyn- och bygglovsärenden, på enskilda anläggningar vara rimliga i relation till
omfattningen av problemet och tiden tills att allmänna vatten- och
avloppsvattentjänster blir tillgängliga. Vad som anses rimligt bedöms av
tillsynsmyndighet i det enskilda fallet.
Områden med enskild VA-försörjning
4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- och bygglovsprocesser, genom uppmuntran till
enskilda fastighetsägare främja bildandet av gemensamhetsanläggningar för VA i
områden med bristfällig VA-försörjning.
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Bilaga 1: Ordförklaringar
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark.
Allmän VA-anläggning: En anläggning för produktion och distribution av
dricksvatten och spillvatten över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt denna lag.
Anslutningsavgift: Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän VA-anläggning. Kallas också anläggningsavgift.
Avloppsvatten: Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av
spill-, dag- och dräneringsvatten.
BDT: Bad-, dusch-, tvättvatten
Brukningsavgift: Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän vaanläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dricksvatten: Vatten med livsmedelskvalitet.
Enskild VA-anläggning: En VA-anläggning eller annan anordning för
vattenförsörjning eller avlopp som inte ingår i en allmän va-anläggning.
Enskilt avlopp: Anläggning för rening av avloppsvatten som inte ingår i en allmän
VA-anläggning.
Fastighetsägare: Den som äger en fastighet inom en allmän va- anläggnings
verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.
Förbindelsepunkt: Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VAinstallation.
Gemensamhetsanläggning: Flera fastighetsägare kan tillsammans bilda en
samfällighet och dela enskild avloppsanläggning. Denna kallas ofta för
gemensamhetsanläggning. Ägandet och driften ligger på samfälligheten.
Huvudman: Den som äger en allmän va-anläggning.
Kommunal VA-anläggning: En VA-anläggning som kommunen har rättsligt
bestämmande över och som har ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter
enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
LIS-område: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Miljökvalitetsnormer (MKN): Ett styrinstrument inom vattenförvaltningen.
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
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Pe: Personekvivalent. Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i
avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.
Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och
dylikt.
VA-anläggning: En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av
vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.
VA-huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning
VA-installation: Ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en
allmän VA-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters
vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en
allmän va-anläggning.
Vattendistrikt: Ett land- och havsområde som utgörs av ett eller flera angränsande
avrinningsområden tillsammans med deras förbundna grund- och kustvatten.
Vattenförekomst: En vattenförekomst är enligt vattendirektivet, den minsta
storheten för beskrivning och bedömning av vatten. Grundvattenförekomst är en
avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer. Grundvattenförekomst kan
också definieras som grundvatten i ett grundvattenmagasin. Ytvattenförekomst är
en avgränsad och betydande vattenförekomst som till exempel en sjö, ett
magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en
kustvattensträcka. Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde kan bestå av
flera ytvattenförekomster.
Vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning.
Vattentjänster: Vattenförsörjning och avloppshantering (VA)
Verksamhetsområde: Det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning
WC: Vattenklosett
Åtgärdsprogram: Åtgärdsprogrammet fastställs av de regionala
vattenmyndigheterna och redovisar de åtgärder som behöver vidtas för att
miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Krav på att utarbeta åtgärdsprogram för att
nå de uppsatta målen finns i vattendirektivet och miljöbalken.
Åtgärdsområde: Ett område där åtgärder behöver genomföras för att följa
miljökvalitetsnormerna.
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Bilaga 2: VA-Översikt
Hallsbergs kommun utvecklas och för att möta upp försörjningsbehovet av
dricksvatten och avloppshantering behövs en VA-plan för hur VA-försörjningen
ska utvecklas. En VA-översikt lägger grunden till VA-planen. VA-översikten visar på
vad vi vet om nuläget. På denna översikt baseras en VA-policy som pekar ut vilka
faktorer som ska tas hänsyn till när VA-infrastrukturens framtid planeras. På dessa
båda dokument vilar i sin tur VA-planen, där det finns tydliga förslag på åtgärder
och aktiviteter för att hantera framtidens vatten och avlopp inom kommunen.
I dagsläget finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten.
Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten,
spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen
avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till
verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i
verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där
verksamhetsområden kan behöva bildas och dessutom områden inom
verksamhetsområdena som kan vara aktuella att utesluta från kommunens
vatten- och avloppsverksamhet. En översyn av kommunens VAverksamhetsområden behöver därför göras. Hur dagvattenhanteringen ska ske
inom kommunen behöver konkretiseras. Översiktligt är de flesta reningsverk och
dricksvattenverk i gott skick även om vissa problem finns. Större åtgärder behövs i
Hallsbergs reningsverk och Vretstorps vattenverk har en del problem gällande
bland annat höga radonvärden. Reningsverken är något överdimensionerade för
dagens behov Ledningsnätet förnyas i den takt som bedöms behövas och som de
ekonomiska förutsättningarna medger. Kommunen har en investeringsplan för
sina anläggningar men den omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna
finansieras med VA-taxan. I jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så
har Hallsbergs kommun lägre anslutningsavgift men i övrigt ligger
brukningsavgiften på ungefär samma nivå.
De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med
dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som
kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även
dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras
större delen av vattenförsörjningen ske med vatten från Vättern. Det är dock inte
tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid
utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag
är Hjortkvarn och Björnhammar, där dricksvattnet är begränsande.
När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i
godkänt skick. Tillsynsmyndigheten arbetar idag främst med uppföljning av
tidigare inventeringar för att höja skicken på avloppen. Det finns en del orter som
tidigare har föreslagits intressanta för utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är
bland annat Sannahedsvägen, Kävestakorset och Sågarbacken. Det finns även
områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön. Med anledning av att
dagens lagstiftning inte tar hänsyn till hur resurseffektivt det är att bygga ut
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kommunalt vatten och avlopp till tätbebyggda bostadsområden beställde
regeringen utredningen ”Förslag till hållbara vattentjänster”. I den föreslås bland
annat att kommunen ska ha ett större ansvar för att utreda om det finns en
möjlighet att uppnå likvärdigt skydd för människors hälsa och miljö som genom
allmän VA-anläggning. Skulle detta förslag bli en lagstiftning kan kommunens
ansvar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp minska.
Sammanfattning av nuläget i kommunens orter
Hallsberg
Hallsberg är centralorten i kommunen med ett eget reningsverk som renar
spillvatten från vissa närliggande orter. Orten bedöms växa under de kommande
åren. Det finns ett antal outnyttjade detaljplaner och några är även under
framtagning. I direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns
bostäder. Kommunalt vatten och avlopp är inte utbyggt i hela
verksamhetsområdet, endast spillvatten finns längs med vägen från Östra
Storgatan ut mot Hallsbergs kyrka. Verksamhetsområdet finns delvis över
vattenskyddsområdet, vars grundvattentäkt inte nyttjas idag. Täkten är dock
utpekad som nödvattentäkt. Dricksvatten köps in från Kumla kommun. Främst
öster om Hallsberg finns även bebyggelse som tidigare föreslagits som prioriterat
område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- och
myndighetsnämnden. Strax öster om Hallsberg planeras även Vätternvattens
vattenverk att anläggas.
Vretstorp
Vretstorps är en ort som har ett eget dricksvattenverk och eget reningsverk. Orten
bedöms ha en lägre tillväxt under de kommande åren. I direkt närhet till
verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Verksamhetsområdet
finns delvis över vattenskyddsområdet och riskerna för påverkan av detta ligger
främst i olyckor på väg 517 samt i hanteringen av oljecisterner. Dricksvattenverket
har problem med för höga radonvärden och brunnarna kan behöva förnyas vilket
kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Reningsverket är i gott skick. Det
finns ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i närheten av
befintligt verksamhetsområde för VA, vid Vibysjön. Främst öster om Vretstorp
finns även kluster av bostadsbebyggelse.
Östansjö
Östansjö är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla
kommun och ortens spillvatten renas i Hallsberg. Det finns planer på att flytta
överföringsledningen med hänsyn till ombyggnation av järnvägen. I direkt närhet
till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Det finns ett LISområde i närheten av befintligt verksamhetsområde för VA, vid Bäcksjön. Främst
öster om Östansjö finns även viss bebyggelse, som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden.
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Sköllersta
Sköllersta är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla
kommun och ortens spillvatten renas i det egna avloppsreningsverket.
Reningsverket bedöms vara i gott skick. Orten förväntas ha en måttlig tillväxt. I
direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Främst
sydväst om Sköllersta finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden. I Sköllersta finns företaget Atria som har en egen
dricksvattentäkt och därmed har ansvaret för vattenskyddsområdet.
Föreskrifterna är idag under revision.
Pålsboda och Svennevad med närområde
Pålsboda är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla
kommun och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I närliggande
Svennevad hanteras dricks- och spillvattentjänster med samma verk.
Reningsverket bedöms vara i gott skick. I Pålsboda pågår arbeten med nya
detaljplaner. Det finns även en del outnyttjade tomter. I direkt närhet till
verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Söder om Pålsboda
samt i Svennevad finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden. I Svennevad finns även utpekade LIS-områden.
Öster om Pålsboda finns bostadsbebyggelse vid Hällebosjön, som är utpekade
som LIS-områden i översiktsplanen.
Hjortkvarn och Björnhammaren
Hjortkvarn är en ort i södra Hallsberg som får dricksvatten via ett lokalt
dricksvattenverk och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I
närliggande Björnhammaren hanteras dricks- och spillvattentjänster via samma
verk. Spillvattenverket bedöms vara i bra skick men ingående vatten har höga
halter zink. Dricksvattenverkets processer bedöms vara sårbara och det kräver
mycket underhåll. Vattnet från vattentäkten innehåller höga halter av järn och
mangan vilket orsakar problem i reningsprocessen. Brunnarna bedöms behöva
förnyas vilket kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Det finns ingen
kapacitet för utökning av verksamhetsområdet. I direkt närhet till
verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Väster om Hjortkvarn
(Gryts bruk) samt i Björnhammaren finns utpekade LIS-områden. Nära
Björnhammaren finns också ett vattenskyddsområde som kommunen har ansvar
för men vars dricksvattentäkt idag inte används.
Tisaren och Hultsjön
I södra delen av Hallsberg finns områden med blandat permanentboende och
sommarstugor. Tre av dessa ligger vid sjön Tisaren och ska få utbyggt kommunalt
vatten och avlopp mellan åren 2020-2023. Tisaren är en dricksvattentäkt för
Kumla kommun, varifrån större delen av Hallsbergs befolkning får sitt
dricksvatten. Dricksvattentjänsten och spillvattentjänsten för områdena vid
Tisaren kommer dock att köpas in från Askersunds kommun. Det finns LISområden inom verksamhetsområdena vid Tisaren. Strax norr om Tisaren finns
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även ett sommarstugeområde, vid Hultsjön, som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden.
Framtida behov
Den kommunala VA-anläggningen
Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Med hänsyn till de orter som
tidigare utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som
intressanta för utbyggnation av kommunalt VA kan det finnas ett behov av att
fastställa när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga
lösningar.
VA-taxan påverkas även av vilket behov som finns av underhåll i de befintliga
anläggningarna samt i vilken takt som utbyggnationen av de kommunala VAanläggningarna sker. Det finns idag inga identifierade bebyggelser där kommunen
uppfattat att sådana sammanhang kan uppstå om exempelvis fler bygglov i
området beviljas. Bygglovsenheten har dock möjlighet att avslå
bygglovsansökningar om kommunen vill förhindra att sådana områden uppstår
men då behövs riktlinjer för när detta ska ske. Gällande VA-taxa kan det även vara
av intresse att fastställa riktlinjer för när särtaxa ska tas ut när nya områden
ansluts till det kommunala VA-nätet.
Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt,
belägen i centralorten. Hur olika intressen ska vägas mot varandra skulle dock
underlätta en planering av staden. Förutom översiktsplanen sätts även ramarna
för bebyggelse vid ett vattenskyddsområde av skyddsföreskrifterna. Behov av
uppdatering av vissa av skyddsföreskrifterna kan behövas, både för att säkra
dricksvattenförsörjningen men även för att möjliggöra exploatering där skydden
idag inte är relevanta.
När kommunen växer aktualiseras även frågan kring hantering av dagvatten inom
VA-verksamhetsområden. Sådana frågor kan lösas med hjälp av en dagvattenplan
eller en policy. En växande stad ger även upphov till större mängder slam från
reningsverken vilket bland annat innebär större mängder näringsämnen som ska
hanteras vilket lyfter frågor om återföring av näringsämnen och hur detta bör ske.
Ett område där exploatering inte förväntas är ut mot Hallsbergs kyrka, från Östra
Storgatan. Området är inom kommunens verksamhetsområde men endast
dricksvattentjänsten är utbyggd längsmed sträckan. Beslut om huruvida fortsatt
utbyggnad mot kyrkan bör ses över, alternativt kan kommunen se över
möjligheten att avveckla denna del av verksamhetsområdet.
Enskilda VA-anläggningar i väntan på kommunalt VA
I översiktsplanen framgår att kommunen ska sträva efter att minska antalet
enskilda avlopp genom att utöka de kommunala VA-tjänsterna. Tidigare miljöbygg- och myndighetsnämnden har också beslutat att föreslå vilka områden som
ska prioriteras. För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av
samhällsutvecklingen som möjligt kan det finnas ett behov av att kommunen
anger vilka förutsättningar som ska ligga till grund för när ett verksamhetsområde
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ska fastställas eller utvidgas samt när ett område ska prioriteras. Då vissa
områden kan vara svåråtkomliga kan frågan om särtaxa för dessa områden
behöva aktualiseras i framtiden.
För de områden som har eget dricksvatten och enskilda avloppslösningar, och där
kommunala VA-tjänster förväntas byggas ut, saknas rutiner för vilka lösningar som
är acceptabla samt vilka funktionskrav som ska gälla.
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Kommunfullmäktige

§ 104 - Interpellation till drift- och servicenämndens ordförande,
Conny Larsson, angående livsmedelssäkerhet
(21/KS/206)

Ärendebeskrivning
Lennart Pettersson (M) har inkommit med en interpellation till ordförande i drift- och
servicenämnden angående förnyelsebar energi kontra nationell livsmedelssäkerhet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Lennart Pettersson (M) föredrar interpellationen.
Conny Larsson (S) besvarar interpellationen.
Lennart Pettersson (M), Conny Larsson (S) och Tryggve Thyresson (V) deltog i debatten.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen får ställas.
att interpellationen anses besvarad.

Beslutsunderlag



Interpellation Livsmedelssäkerhet
Interpellationssvar livsmedelssäkerhet

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104
21/KS/206
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Hallsbergs kommun

Interpellation

:

Förnyelsebar energi kontra nationell livsmedelssäkerhet

Ställd till Ordförande i DOS Conny Larsson
Bakgrund
I vår kommun förekommer värmeanläggningar som drivs genom att förbränna olika
sädesslag. Anläggningarna har idag några år på nacken och var säkert en bra lösning
då de driftsattes. Vid den tidpunkten antyddes att anläggningen var lätt att ställa om
till annan typ av bränsle i framtiden. Idag låter det helt felaktigt att elda säd när
Sverige har en strävan att bevara så mycket åkermark som möjligt i syfte att öka
Sveriges förmåga att vara mer självförsörjande på livsmedel. Rent logiskt borde vi
vara på väg mot en tid där överskottet på säd lagras och utgör en del av våra
beredskapslager.
Det fanns en tid då Sverige hade dessa lager, de upphörde i takt med att man
monterade ner vårt civilförsvar. Det har inneburit att vi är beroende av att
importera säd för att täcka behovet. Det är en bräcklig lösning att vara beroende av
import om man ser det i ett beredskapsperspektiv.
Nu är det en annan tidsanda då vårt civilförsvar är under återtagande och
uppbyggnad. Det innebär att vi på sikt kommer vara mer beroende av vår egen
produktion av livsmedel för att kunna tillgodose vår vardag och samtidigt kunna inta
den livsmedelsberedskap som krävs i våra beredskapslager.
Frågor
Hur ser du på dubbelmoralen mellan att elda säd som kommer från den
jordbruksmark som vi såväl behöver till vår livsmedelsproduktion.

Skall inte vår kommun bidra till att livsmedel(säd) används till att öka vår
självförsörjningsgrad istället för att betraktas som bränsle i en värmeanläggning.
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Förekommer det någon utredning i kommunen som tittar på andra lösningar för att
driva dessa värmeanläggningar med annan typ av bränsle eller annan teknisk lösning
där vår livsmedelsproduktion inte påverkas.

Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att få en förändring på detta problem.

2021-11-15

Lennart Pettersson
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Interpellationssvar spannmålseldning
Det finns många utredningar om att elda spannmål i uppvärmningssyfte, som
då visar på att det trots allt är ett miljövänligt alternativ.
Dubbelmoralen i det tycker jag inte är så stor, då kommunen har använt
spannmål som har en sämre kvalité och inte går att använda i
livsmedelsproduktionen.
Gällande kommunens användning så har vi haft tre anläggningar där
spannmål används för uppvärmning och då används bara den kvalité som jag
tidigare nämnt.
Anläggningarna är skola/förskola i Östansjö och skola/förskola i Sköllersta,
dessa två är redan utbytta mot pelletspannor
Den tredje är vid reningsverket i Sköllersta, som i dagarna är utbytt mot en
pelletspanna.
Kommunen har naturligtvis ett ansvar för att på ett så effektivt sätt som
möjlig se till att vi kan tillgodose behovet av både livsmedel och
energiförsörjning.
Så vi har ett ständigt pågående arbete med att tillgodose behoven på ett så
klokt och energismart sätt som möjligt.
På frågan vad jag kan bidra med, är att tillse att vi har ett kontinuerligt arbete
med att utnyttja de energiresurser som finns tillgängliga.
Så i och med att vi nu byter ut den havreförbränning som vi har använt, har vi
redan åtgärdat det som efterlyses i interpellation

Conny Larsson
Ordförande i drift- och servicenämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 105- Obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Det finns inga obesvarade motioner.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Obesvarade motioner
§ 105

Page 277 of 285

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 106 - Förslag från kommuninvånare
(21/KS/3)

Ärendebeskrivning
Under perioden 19 oktober - 24 november har ett förslag från kommuninvånare inkommit.



Belysning vid återvinningscentral vid Alléhallen
Hundlatrin vid motionsspår i Svennevad

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lämna förslagen till berörda förvaltningar.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna förslagen till berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag


Förslag från kommuninvånare 211129

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag från kommuninvånare
§ 106
21/KS/3
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Förslag från kommuninvånare
Kommunfullmäktige 2021-11-29

Förslag 1
Belysning vid återvinningscentralen vid Alléhallen
Jag skulle önska att det fanns belysning vid återvinningscentralen som ligger i närheten av allebadet
och ishallen i Hallsberg. Nu när hösten är här blir det väldigt mörkt när man ska slänga sitt skräp där.

Förslag 2

Hundlatrin vid motionsspår i Svennevad
Hej,
I spåren i Svennevad går/springer många medborgare både från kommunen och från andra orter.
Spåren används flitigt även av hundägare. På senare tid har vi i föreningen Svennevads IF som sköter
om spåren uppmärksammat mer och mer hundavföring. Vi önskar en hundlatrin uppe vid
parkeringen vid spåren för att uppmuntra att man tar upp och slänger hundbajspåsarna där.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 107- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden under perioden 19 oktober - 24 november.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Anmälningar



Protokoll Sydnärkes utbildningsförbund 2021-10-15 med bl a Delårsrapport 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 108- Ledamöternas frågestund
Ärendebeskrivning
Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver
några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och
ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att
fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får
förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas frågestund
§ 108
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-29

Kommunfullmäktige

§ 109- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 109
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