
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-18  

  Drift-och servicenämnden 

Tid Plats
 09:30-12:00 Hörnet våning 2, Kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Susanne Naeslund, Sekreterare
Åsa Pettersson, Miljöchef
Niklas Hasselwander, Teknisk chef
Anela Erkocevic, Miljöinspektör
Gustav af Wåhlberg, Skogsförvaltare
Marianne Christiansen, Samhällsbyggnadschef
Tove Dahlström, Miljöstrateg
Jörgen Karlsson, Fastighetsingenjör
Therese Lindh, Dataskyddssamordnare

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Elisabeth Sandberg (S)
Leif Hermansson (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Andreas Zakrisson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Joakim Rosén (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Conny Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Ulf Ström (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-18  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-18  

2 - Trädåtgärder (19/DOS/56) Föredragande Niklas Hasselwander 
09:35

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun får emellanåt önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i 
kommunens parker och naturmark. För att Hallsbergs kommun ska kunna hantera förfrågningar 
och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, behöver en ifylld ansökan lämnas in. Ansökan 
behandlas av Tekniska avdelningen som gör en bedömning utifrån följande kriterier:

 Trädets betydelse för området som helhet.
 Trädets ekologiska och estetiska värden.
 Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
 Trädets kondition.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Träd 2019
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3 - Förorenat dricksvatten, orsak och 
hantering (19/DOS/21)

Föredragande Niklas Hasselwander 
09:50

Ärendebeskrivning

På kvällen den 21 november i år gick Kumla ut med en varning för att det fanns E-colibakterier i 
dricksvattnet och att invånarna i både Kumla och Hallsberg därför behövde koka vattnet som skulle 
förtäras.

Ett omfattande arbete med provtagningar inleddes för att se om problemet kvarstod och för att 
försöka lokalisera var i kedjan som bakterierna smugit sig in. 

Den 26 november konstaterades tre godkända vattenprover i rad och dricksvattnet var återigen 
godkänt att dricka. 

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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4 - Information Rosy, och ”potthåls”-lagning 
(19/DOS/48)

Föredragande Niklas Hasselwander 
10:10

Ärendebeskrivning

En inventering av gatu- och GC-nätet i Hallsbergs kommun har genomförts 2018. Rapporten visar 
att Hallsbergs kommun i dagsläget håller en ganska dålig nivå. Av det totala gatunätet är det 21 % 
som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt grundberäkningen senast under 2018, alltså före 
2019.

För att bibehålla den standard som idag finns på vägnätet behövs en årlig budget på minst 5,5 
miljoner per år.

I maj i år tilldelades drift- och serviceförvaltningen ett extra anslag på en miljon kronor för åtgärder 
av beläggningsskador. En koncentration har varit på att åtgärda uppkomna skador efter grävning, 
sprickbildning och hål i väg- och cykelbanor samt trottoarer.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-18  

5 - VA-utbyggnad Tisaren (19/DOS/55) Föredragande Tove Dahlström och 
Marianne Christiansen 10:30

Ärendebeskrivning

Kommunen arbetar med att ansluta fastigheterna i områdena Toskabäcken, Tunbohässle och 
Tisarstrand till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet.

Syftet är att minska miljöbelastningen på Tisaren, uppfylla kraven från lagen om allmänna 
vattentjänster samt att fler ska kunna bo där året om.

Utbyggnaden har startat i Tisarbaden - Toscabäcken och fortsätter i Tisarstrand 2021, samt 
Tunbohässle 2022. Prioriteringsordningen är satt efter var behovet är som störst av 
förbättrade avloppslösningar.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Informationsfolder VA Tisaren_180108
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Sammanträdesdatum  2019-12-18  

6 - Förslag till beslut om sanktionsavgift 
enligt livsmedelslagen,  

 (19/DOS/19)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det finns en skyldighet för livsmedelsföretagare att anmäla sin livsmedelsverksamhet till behörig 
kontrollmyndighet enligt förordning (EG) 852/2004, i detta fall drift- och  serviceförvaltningen. 
Verksamheten,  har bedrivit livsmedelsverksamhet 
i två månader utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten. Eftersom verksamheten som är 
registreringspliktig har övertagits utan att ha anmält denna till drift- och serviceförvaltningen ska 
drift- och servicenämnden enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) ta ut en sanktionsavgift.

Efter att ytterligare information framkommit i ärendet under nämndmötet i oktober beslutade 
nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att:
1.  vid 
anläggning  ska betala en livsmedelsanktionsavgift på
40 000 kronor.
2. Betalningen ska ske till Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning, enligt 39 h § 
Livsmedelsförordning (2006:813).
3. Betalning ska ske mot faktura som Kammarkollegiet sänder.

Beslutsunderlag 
 2019-M0844-3-Tjänsteskrivelse 
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7 - Delegationsordning DOS (19/DOS/31) Föredragande Clas-Göran Classon 
11:00

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera
uppdrag till anställda inom kommunen. Den nuvarande delegationsordningen beslutades om i april 
2018. 

Nu föreslås en mer omfattande delegationsordning inom fler områden, både myndighetsärenden 
och förvaltningsärenden där det fattas beslut efter självständiga bedömningar. 

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter eller taxor och inte ger utrymme för självständiga 
bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren verkställighet. Dessa ska därför inte finnas i 
delegationsordningen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delegationsordning DOS att gälla från och med 1 
januari 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Delegationsordning DOS
 Delegationsordning DOS
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8 - Sammanställning över radonmätningar 
vid kommunens fastigheter, i nutid och 
historiskt (19/DOS/78)

Föredragande Jörgen Karlsson 11:10

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har undersökt radonet i sina fastigheter kontinuerligt sedan tidigt 90-tal. Det 
har genomförts en hel del åtgärder och det har gjorts nya mätningar efter det. Åtgärder och 
mätningar finns dokumenterade. Senaste mätningen gjordes 2014. De gränsvärden som 
rekommenderas att inte överstiga är 200 Bq/m3. 

Nya fastigheter bör mätas efter ca 1 år och mätningar behöver fortsättningsvis göras var tionde år.

Drift- och servicenämnden beslutade i november att ge förvaltningen ett uppdrag att återkomma 
med en sammanställning över vilka värden som uppmätts på olika fastigheter både i nutid och 
historiskt samt vilka åtgärder som har gjorts och hur värdena ändrats.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 RADON UTREDNING
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Sammanträdesdatum  2019-12-18  

9 - Information från dataskyddssamordnarna 
(19/DOS/75)

Föredragande Susanne Naeslund och 
Therese Lindh 11:20

Ärendebeskrivning

Inom kommunen är varje nämnd en egen myndighet vilket betyder att det är varje nämnd som är 
ansvarig för sin verksamhet och därmed även för att verksamheten följer kraven i 
Dataskyddsförordningen. Det kallas för att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som förekommer i verksamheten. Varje nämnd måste se till att verksamheten 
har förteckningar över alla system och lokala register där personuppgifter förekommer.

GDPR kräver ett tydligt fastställande om vem som bär ansvar. Hallsbergs kommun har med 
riktlinjerna "Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)" fördelat ansvar och 
preciserat uppgiftsfördelning för att behandling av personuppgifter ska uppnå rättssäkerhet. Det 
lagstadgade kravet på ansvarsfördelning är att det ska finnas personuppgiftsansvariga, 
personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud. Hallsbergs kommun utökar detta med ansvar för 
förvaltningschef och uppgifter för dataskyddssamordnare.

Dataskyddsombudet har en revisorsliknande och rådgivande funktion. Dataskyddsombudet ska ha 
överblick över vilken behandling av personuppgifter som sker inom de personuppgiftsansvarigas 
ansvarsområden och att det sker enligt GDPR samt ge råd vad avser personuppgiftshantering.

I slutet av varje år genomför kommunens dataskyddsombud en granskning av 
personuppgiftshanteringen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
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10 - Ekonomisk rapport november 2019 
(19/DOS/24)

Föredragande Clas-Göran Classon 
11:30

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för 
november 2019.
Tabellen visar en prognos till årets slut och en eventuell avvikelse mot budget per 31 december. I 
tabellen finns också månadens utfall som kan ge en viss information om hur dagens läge är jämfört 
mot årets budget. Alla verksamheterna har inte periodiserats på lika 12-delar utan har en budget 
som fördelas olika under årets tolv månader på grund av säsongsarbeten som  till exempel snö- och 
halkbekämpning under vintern och gräsklippning under sommaren. 
Under avgiftskollektivet periodiseras bland annat våra VA-intäkter som kommer varannan månad. 
Vid dragningen på sammanträdena informeras om månadens ekonomiska utfall med hänsyn till 
periodiseringar och avvikelser som ekonomiavdelningen vid denna tidpunkt har kunskap om, för att 
visa ett så rättvisande utfall för perioden som möjligt.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner den ekonomiska rapporten för november 2019

Beslutsunderlag 
 Skatt Total 20191129
 VA Total 20191129
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11 - Kvartalsrapport sjukfrånvaro (19/DOS/25) Föredragande Clas-Göran Classon 
11:40

Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen följs och redovisas. Sjuktalen har varit höga inom en 
del avdelningar i förvaltningen och inom andra har sjuktalen sett bättre ut.

En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för att försöka minska den höga 
sjukfrånvaron.

På framför allt städavdelningen men även på måltidsavdelningen har olika hälsoprojekt pågått 
under 2018, grupperna har bland annat fått prova på olika motionsaktiviteter vilket har upplevts 
mycket positivt.

Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få ner 
sjukfrånvaron.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Sjukfrånvaro DOS juli 2019
 Sjukfrånvaro DOS augusti 2019
 Sjukfrånvaro DOS september 2019
 Sjukfrånvaro DOS oktober 2019

Page 12 of 239



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-18  

12 - Delegationer och meddelanden 
(19/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden beslutade den 25 april 2018 om en reviderad delegationsordning för 
nämndens verksamhet. Ny delegationsordning för bygglov beslutades om den 19 december 2018. 

Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation 
från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid närmast 
följande sammanträde.

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2019-11-01 till 2019-11-28 redovisas genom 
att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut till nämnden 191218
 Meddelanden till nämnden 191218
 Nacka TR M 1188-19 Dagboksblad 2019-11-20(96438) (0)_TMP
 Nacka TR M 1188-19 Dom 2019-05-15(96437) (0)_TMP
 Beslut om avslag Västanmossen
 Karlstad FR 3172-19 Dom 2019-11-20(96323) (0)_TMP
 Vattennivåer och flöden - Nyköpingsån, Månd v.46 2019
 Riktlinjerför arbetet med nationella minoriteter(95271) (0)_TMP
 Dom Nacka tingsrätt vitesföreläggande 191107
 Överklagande av Miljöprövningsdelegationens beslut - gällande Västmossen i Hallsbergs 

kommun
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13 - Övriga ärenden (19/DOS/33) Föredragande Clas-Göran Classon 
11:50

Ärendebeskrivning

 Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommuner om hur 
medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp 
samt sophämtning och avfallshantering. Förvaltningschefen informerar om rapporten över 
Kritik på teknik 2019. Rapporten ger en översiktlig redovisning och försöker bland annat ge 
deltagande kommuner möjlighet att jämföra sina resultat och se hur nöjda invånarna är.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag 
 7585-798-5
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14 – Mötets avslutande Föredragande Conny Larsson 12:00
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Sammanträdets inledning

1
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Trädåtgärder

2

19/DOS/56
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VA-utbyggnad Tisaren

5

19/DOS/55
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Hållbar försörjning av dricksvatten och  
avloppsvattenrening för norra Tisarstranden
Askersunds och Hallsbergs kommuner har beslutat att skapa en 
gemensam lösning för dricksvattenförsörjning och avloppsvat-
tenrening. Det innebär att samtliga fastighetsägare i Tisarba-
den, Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand kommer att få 
tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Tidigare utredningar har visat att försörjning av vatten- och av-
loppsreningstjänster från Åsbro via sjöledningar i Tisaren är den 
miljömässigt och kostnadsmässigt bästa lösningen.

Samarbetsavtal har tecknats mellan de två kommunerna.  
Första delen av projektet innebär etablering av sjöledning och 
pumpstationer.  
Andra delen av projektet innebär etablering av lokala lednings-
nät på land.

I den här foldern berättar vi om hur utbyggnaden kommer att 
gå till, vilka metoder som kommer att användas och hur tidpla-
nen för projektet ser ut.

INFORMATION FRÅN HALLSBERGS OCH ASKERSUNDS KOMMUNER
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Pumpstationerna vid norra Tisarstranden
Vid de tre pumpstationerna övervakas ledningsnäten kontinuerligt och 
direktlarm finns installerade. Skulle driftstörningar uppstå på avlopps-
nätet kommer avloppsvatten att ledas till uppsamlingsmagasin vid 
pumpstationerna. Därifrån pumpas det antingen tillbaka till avlopps-
ledningsnätet när driftstörningen är avhjälpt eller hämtas med slamsug-
ningsbil. Översvämning (bräddning) till Tisaren av avloppsvatten från 
pumpstationerna kommer därmed inte att ske.

Avloppsvatten

Avloppsvatten från abonnenter-
na leds via lokala avloppsvat-
tennät till huvudpumpstationer 
i Tisarstrand, Tunbohässle res-
pektive Tisarbaden och pumpas 
därifrån via avloppsvattenled-
ningen till reningsverket i Åsbro 
för rening. 

Dricksvatten 
Distributionen av dricksvatten 
sker genom att vattnet pumpas 
från vattenverket i Åsbro via 
dricksvattenledningen i Tisaren 
ut till tre fördelningsstationer 
i Tisarstrand, Tunbohässle och 
Tisarbaden. Härifrån distribueras 
dricksvattnet sedan vidare ut till 
abonnenterna via lokala dricks-
vattennät.
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Ledningarna i Tisaren
Vatten till och avloppsvatten från Tisarstrand, 
Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarbaden 
leds via en 9 km lång dubbelledning mellan 
områdena och Åsbro. Ledningarna förläggs 
på botten av sjön Tisaren och ansluts till sta-
tionerna på land. Ledningarna anläggs med 
styrd borrning. Detta innebär att grävnings-
arbeten inte behöver ske inom vattenområdet 
och att påverkan på vattenmiljön därför blir 
minimal.

De två ledningarna läggs parallellt på Tisa-
rens botten. Avloppsledningen har dimen-
sionerats så att avloppsvatten inte ska bli 
stående i avloppssystemet och bilda gas. 
Ledningarna förankras med betongvikter så 
att de inte kan flyta upp. Betongvikterna har 
rundade hörn för att fiskeredskap inte ska 

   

Borrade landfästen för sjöledning
En svag punkt på sjöledningen är dess landfäste. Vanligtvis anordnas landfäs-
tet så att ledningen schaktas eller muddras ner genom strandremsan och en 
bit ut i vattnet. 

I det här projektet kommer vi istället att anlägga landfästena med styrd 
borrning. Med denna teknik kan långa borrningar i sand, lera eller andra lösa 
jordarter utföras med stor noggrannhet.Indrag av ledningen med styrd borr-
ning går fort, oftast på bara några timmar, vilket innebär att grumlingen som 
uppstår oftast är kortvarig och begränsad. 
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Förslag till beslut om sanktionsavgift enligt 
livsmedelslagen, 

6

19/DOS/19
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Delegationsordning DOS

7

19/DOS/31
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 191212 Dnr:  19/DOS/31 

 

 
 

Version 1.3 

 

Delegationsordning DOS   

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår en ny delegationsordning för DOS  

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna delegationsordningen för DOS. 

Ärendet 
Förvaltningen föreslår en ny delegationsordning för drift- och servicenämndens ärenden.  

Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera uppdrag till 
anställda inom kommunen. Den nuvarande delegationsordningen beslutades om i april 2018.  

Nu föreslås en mer omfattande delegationsordning inom fler områden, både myndighetsärenden och 
förvaltningsärenden där det fattas beslut efter självständiga bedömningar.  

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter eller taxor och inte ger utrymme för självständiga 
bedömningar betraktas inte som delegationsbeslut, utan som ren verkställighet. Dessa ska därför 
inte finnas i delegationsordningen. 

 

  

 

 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Susanne Naeslund 
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Datum 

2019-12-18 
Ärendenummer 

19/DOS/31 
Sida 

4(27) 
 

 

1 Inledning 
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap.  

2 Vad är delegering 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 37 § samt 7 kapitel 5 § får en nämnd uppdra åt 

presidiet, ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 

kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 

av ärenden. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat beslut som 

fattats av delegat.  

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kapitel 38 §, 

dock inte delegeras:  

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet,  

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats,  

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 

nämnden, och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  

Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker 

och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 

3 Verkställighet och delegering  
Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter eller taxor och inte ger 

utrymme för självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren 

verkställighet. Dessa ska därför inte finnas i delegationsordningen.  

4 Delegationsordningens beslutsstruktur  
När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts 

att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen övergår 

delegationen till överordnad chef. Den funktion som anges i dokumentet är den 

mest långtgående delegaten men delegationsbeslut kan alltid lyftas uppåt i 

hierarkin. Ett beslut som redan har fattats med stöd av delegationen är ett 

nämndbeslut och kan därför inte återtas av tjänsteperson.  

Page 69 of 239



 
Datum 

2019-12-18 
Ärendenummer 

19/DOS/31 
Sida 

5(27) 
 

 

Vad gäller nyanställd delegat så äger de inte rätt att fatta beslut på delegation 

förrän närmsta chef beslutat att delegat får fatta beslut på delegation. 

5 Vidaredelegering 
I de ärenden då nämnden med stöd av kommunallagen 7 kapitel 5 § delegerat 

beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef även rätt att uppdra åt 

annan anställd att fatta beslut i dennes ställe. Beslutet ska redovisas för nämnd så 

snart det är möjligt. 

6 Återlämnande eller återtagande av delegation 
I ärenden där beslutanderätten delegerats, får delegaten, om ärendets 

beskaffenhet kan anses påkalla detta, överlämna till Drift- och servicenämnden 

för avgörande. 

Drift- och servicenämnden får när som helst, och utan att ange skäl, återta 

delegationen i visst ärende, eller i en grupp av ärenden. Drift- och 

servicenämnden får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av delegation. 

Däremot får drift- och servicenämnden, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta 

ett nytt beslut.  

7 Anmälan av delegationsbeslut 
Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om 

vidaredelegering anmäls till Drift- och servicenämnden vid närmast följande 

sammanträde. 

Vid anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska följande framgå:  
 

 Diarienummer - ärendet ska gå att identifiera  

 Datum för beslut  

 Handlingsnamnet – vad delegationsbeslutet är döpt till  

 § i delegationsordningen som beslutet fattats med stöd av  

 Titel på den delegat/ersättare som fattat beslutet  

8 Överklagandetid  
Ett kommunalt beslut kan överklagas på olika sätt.  

Om beslutet överklagas med stöd av förvaltningslagen börjar överklagandetiden 

gälla från dess att den person beslutet gäller har tagit del av beslutet (så kallat 

förvaltningsbesvär). Överklagandetiden är tre veckor.  
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Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen (så kallad laglighetsprövning) 

räknas tiden för överklagande från den tidpunkt då protokollet vid vilket 

delegeringsbeslutet anmälts har anslagits på kommunens anslagstavla. 

Överklagandetiden är tre veckor. 

9 Brådskande ärenden  
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna delegation 

ska framgå i delegationsordningen.  

Delegation med hänvisning till att ett ärendes avgörande är brådskande ska 

användas restriktivt.  

10 Jäv 
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kapitel 28-32 §§ gäller också vid 

delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut eller i övrigt 

handlägga ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till 

annan behörig delegat eller till nämnden för beslut. 

11 Förkortningar 

11.1 Lagar 
LL Livsmedelslag 

KL Kommunallag 

FL Förvaltningslag 

TF Tryckfrihetsförordningen 

DSF Dataskyddsförordningen 

GDPR General Data Protection Regulation 

OSL Offentlighet- och Sekretesslag 

LGS Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

PBF Plan- och byggförordning 

TRF Trafikförordning 

SFL Skatteförandelag 
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11.2 Beslutsorgan/Delegater 
KSO Kommunstyrelsens ordförande 

KD Kommundirektör 

PC Personalchef 

Ordf. Drift- och servicenämndens ordförande 

Vice ordf. Drift- och servicenämndens vice ordförande 

FC Förvaltningschef 

AC Avdelningschef 

EC Enhetschef 

FI Fastighetsingenjör 

GTI Gatu- och trafikingenjör 

VAI VA-ingenjör 

PI Planeringsingenjör 

MI Miljöinspektör  

HLB Handläggare Bostadsanpassning 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Delegationsordning DOS Bygglov 
 

Bilaga 2 – Delegationsordning DOS Miljö 
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Sammanställning över radonmätningar vid 
kommunens fastigheter, i nutid och historiskt
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RADON UTREDNING. 

 

Fredriksbergskolan. 

Mätning utfördes 2009 medelvärde på vaktmästarrum 91 Bq/m3 och rum 123 60 Bq/m3. 

 

Tallbackens Förskola. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde 1030Bq/m3. Stora mänger markradon, 

Radonbrunn placeras mellan lilla huset och stora huset Tallbacken. 

Ny mätning 2004 mellan 30-190 Bq/m3. 

 Ny mätning utförs under vinter 2019-220. 

 

Sagobacken. 

Ingen mätning utförd. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Östansjö skola. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde mellan 80-120 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Förskolan Skogsvillan. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde 30 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Västraskolan. 

Mätningen utfördes 2008 Radonvärde värden mellan 400-600 Bq/m3. 

Frånluftfläkt placerad i källare gamla byggnaden nya värden uppmätt till 

40-120 Bq/m3 förutom källare grå byggnad 510Bq/m3 ingen åtgärd. Då ej  

någon verksamhet bedrivs ej i källaren, och man anser att det ej är någon fast arbetsplats. 

 Nya mätning Utförs under vinter 2019-2020. 
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Stocksätterskolan. 

Mätning utfördes under 2008 förhöjda värden i expeditionsdelen. Sjunker till under 70Bq/m3 

när ventilationen startar. Inga åtgärder mer än att ventilationen ska gå när personalen/barnen är där.  

 

Hässlebergs Förskola. 

Mätningen utförd 2008 förhöjda värden när ventilationen står stilla. Sjunker till ett medel värde på 

70 Bq/m3. 

Inga åtgärder mer än att ventilationen ska gå när personalen/barnen är där.  

 

Norrgårdens Förskola. 

Mätningen utförd 2003 förhöjda värden när ventilationen står stilla. Sjunker till ett värde på under 50 

Bq/m3. 

Inga åtgärder mer än att ventilationen ska gå när personalen/barnen är där. 

Höga värden i källaren 1810Bq/m3 man har kompletterat med en frånluftfläkt korridor-syd 

någon verksamhet bedrivs ej i källaren, och man anser att det ej är någon fast arbetsplats. 

Någon ny mätning har ej gjorts efter åtgärder. 

Nya mätning utförs under vinter 2019-2020. 

 

Kommunhuset. 

Mätningen utförd 2008 Höga värden i källare 80-550Bq/m3. Man har installerat en TL/FL fläkt i 

källaren i Repro/Postrum. 

Nya värden 120-130Bq/m3. Fortfarande höga värden i Arkiv och städförråd inga åtgärder då det ej är 

en fast arbetsplats. 

 

Centrumhuset. 

Mätningen utfördes 2004 Radonvärde 20-60 Bq/m3 inga åtgärder. 
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Bergöö huset. 

Bergöö huset hittar inga uppgifter om Radonmätning. 

Vita magasinet Mätningen utförd 2009 Höga värden i magasinet medelvärde 320Bq/m3. 

Inga åtgärder gjordes då man bedömde att det inte var någon fast arbetsplats. 

Ny verksamhet tåg/café. Vet ej om man har gjort någon ny radon mätning. 

Vissa åtgärder har man gjort typ TL-FL ventilation men några nya mätningar hittar vi inte.  

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Transtenskolan. 

Mätningen utfördes 2004 Radonvärde mindre än 30 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Långängskolan. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde 60 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Tranängens Förskola. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde 50-70 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Svalan. 

Mätningen utfördes 2004 Radonvärde mellan 40-50 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Nya Children (Sörängens Förskola). 

Mätningen utfördes 2004 Radonvärde 40 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Kuben Gamla Children. 

Mätningen utfördes 2009 Radonvärde 130 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Sköllersta skola. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde mellan 30-140 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Treuddens Förskola. 

Mätningen utfördes 2013 medelvärde radon 70 Bq/m3 inga åtgärder. 
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Sköllersta Folketshus (Tingsgården). 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde 120-230 Bq/m3 inga åtgärder gjordes då man bedömde att 

det inte var någon fast arbetsplats. De höga värdena är i trapphuset upp ifrån källaren. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Folkasboskolan och Förskola. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde mellan 40-110 Bq/m3 inga åtgärder. 

 

Gullvivan Folkasboskolan. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde uppmätt till 40 Bq/m3 inga åtgärder. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Gläntan. 

Mätningen utfördes 2003 Radonvärde uppmätt till 60 Bq/m3 inga åtgärder. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Sköllergården. 

Ursprungsmätningen saknas. 

Höga värden i källaren på Sköllergården. Man har placerat en Radonbrunn  

Mot Kyrkvägen Norr mot kyrkan. 

Extra radon mätning har utförts på solgläntans personalrum och Bibliotek. 

Medelvärde på 15 Bq/m3. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Hjortkvarns Skola. 

Skoldelen mätningen utfördes 2003 Radonvärde mellan 80-140 Bq/m3 inga åtgärder. 

Förskolan ligger på gränsen uppmätt till 230 +- 30 Bq/m3. Man har troligen gjort bedömningen att 

det ligger på gränsen och om man gör en ATMOS 10 Gamma mätning så kommer man långt under 

när ventilationen startar ingen åtgärd. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 
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Äppelunden. 

Ingen mätning utförd. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Vibytorps förskola. 

Mätningar saknas. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Kronan LGH. 

Ingen mätning utförd. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 

 

Kopparslagaren LGH. 

Ingen mätning utförd. 

 Mätning Utförs under vinter 2019-2020. 
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1 Bakgrund och sammanhang
Europaparlamentet har beslutat om en ny förordning: ”Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning)”. Förordningen kallas allmänt GDPR (General Data 
Protection Regulation) och gäller i EU. Den 25 maj 2018 ersattes 
Personuppgiftslagen (PUL) av GDPR. I denna riktlinje används förkortningen GDPR 
i stället för dataskyddsförordningen.

En stor skillnad mellan GDPR och PUL är att nu måste ostrukturerad behandling 
inordnas laglig grund. Ostrukturerade behandling kan t ex vara personuppgifter i 
e-post och förekomst av personuppgifter på hemsidor. Med GDPR är det också 
mycket tydligt att personuppgiftsansvariga har ansvar för att visa att GDPR 
efterlevs. 

Detta styrdokument är en riktlinje. Att det behövs en riktlinje för tillämpning 
motiveras av GDPR krav samt behov av en tydlig inriktning på vem som bär ansvar 
för skyddet för de registrerades rättigheter och friheter för att kunna hantera 
personuppgifter på ett rättssäkert sätt. 

Föreliggande riktlinjer:

ger vägledning för hur GDPR ska tas om hand i Hallsbergs kommun genom 
att tydliggöra vem som ansvarar för vad i syfte att implementera 
förordningen,

vänder sig till personuppgiftsansvariga, dataskyddsombud, 
förvaltningsledning och dataskyddssamordnare,

ska åtföljas av rutiner för personuppgiftshantering, 

ska följas upp kontinuerligt och granskas av dataskyddsombud vad gäller 
efterlevnad och tillämpning, en gång per år,

ovanstående granskning ska redovisas för kommunstyrelsen och 
personuppgiftsansvariga, 

ska kommuniceras och förankras av dataskyddsombud hos 
personuppgiftsansvariga, förvaltningsledning och dataskyddssamordnare. 

2 Utgångspunkter 
GDPR:s tillämpning utgår alltid från förordningens grundläggande principer.

Laglighet, korrekthet och öppenhet

Ändamålsbegräsning

Uppgiftsminimering

Riktighet
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Lagringsminimering

Integritet och konfidentialitet

Ansvarsskyldighet

Principerna innebär i korthet att personuppgiftsansvariga:

måste ha stöd i GDPR för att få behandla personuppgifter,

bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och 
berättigade ändamål,

inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen,

ska se till att personuppgifterna är riktiga,

ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs,

ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får 
tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs,

ska kunna visa att och hur GDPR efterföljs.

3 Information till allmänheten
GDPR syftar bl a till att skydda fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter. Därför är det viktigt att Hallsbergs kommun visar allmänheten 
att kommunen följer GDPR och hänvisar till platser där ytterligare information 
finns att hämta. 

Detta sker på kommunens hemsida där Hallsbergs kommun ger information om 
hur kommunen behandlar personuppgifter. Där ska också namn och 
telefonnummer till dataskyddsombud publiceras.

I kommunens utgående mail och svarsmail ska följande text finnas. För att kunna 
hantera ditt epostmeddelande kommer kommunen att behandla dina 
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi 
behandlar dina personuppgifter se www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen. 
Eller kontakta oss på telefonnummer 0582-68 50 00. 

4 Ansvarsfördelning
GDPR kräver ett tydligt fastställande om vem som bär ansvar. Hallsbergs kommun 
har med dessa riktlinjer fördelat ansvar och preciserat uppgiftsfördelning för att 
behandling av personuppgifter ska uppnå rättssäkerhet. 

Det lagstadgade kravet på ansvarsfördelning är att det ska finnas 
personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud. 
Hallsbergs kommun utökar detta med ansvar för förvaltningschef och uppgifter 
för dataskyddssamordnare. Det ska också finnas ett internt dataskyddsnätverk.
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I Hallsbergs kommun är varje nämnd, revisorerna och kommunstyrelsen 
personuppgiftsansvariga och i vissa fall personuppgiftsbiträden. 
Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) tecknas med aktörer utanför kommunens 
organisation. Varje personuppgiftsansvarig har ett dataskyddsombud. Varje 
förvaltning har en eller flera dataskyddssamordnare.

Förteckning över personuppgiftsansvariga i Hallsbergs kommun

Bildningsförvaltningen

Drifts- och servicenämnden

Hallsbergs bostads AB

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Revisorerna 

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden

Valnämnden

4.1 Innebörd av personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvaret innebär att ta ansvar för att alla 
personuppgiftsbehandlingar sker enligt bestämmelser i GDPR. 

Respektive personuppgiftsansvarig ansvarar för att ha kännedom om i vilka 
system/register som personuppgifter förekommer samt att upprätta och hålla ett 
aktuellt register över dessa system och tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal 
(PUB-avtal). 

Personuppgiftsansvarig ansvarar också för att det finns aktuell förteckning över 
personuppgiftsbehandlingar och incidenter. 

Personuppgiftsansvarig ska säkerställa att dataskyddsombudet i god tid och på ett 
korrekt sätt deltar i alla frågor som rör skydd av personuppgifter. 

Det åligger varje personuppgiftsansvarig att ha rutiner för hantering av 
personuppgifter och, vid behov, kunna visa hur personuppgiftsansvaret utövas.

För att kunna utöva ansvaret på ett effektivt sätt ges personuppgiftsansvariga 
stöd i form av dataskyddssamordnare.

4.2 Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en 
personuppgiftsansvarigs räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige 
anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och ska säkerställa att den registrerades rättigheter 
skyddas. 
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Ett personuppgiftsbiträde och dess medarbetare får bara behandla 
personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige. Biträdet får 
inte anlita ett annat biträde utan att i förhand få ett skriftligt tillstånd av den 
personuppgiftsansvarige.

Det åligger varje personuppgiftsansvarig att följa den mall för 
personuppgiftsbiträdesavtal som är beslutad av respektive personuppgiftsansvarig 
samt att hålla ett aktuellt register över personuppgiftsbiträden.

4.2.1 Delegation att teckna personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsansvarig bör delegera vem/vilka som har rätt att underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal.

4.3   Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet har en revisorsliknande och rådgivande funktion. 

Dataskyddsombudet ska ha överblick över vilken behandling av personuppgifter 
som sker inom de personuppgiftsansvarigas ansvarsområden och att det sker 
enligt GDPR samt ge råd vad avser personuppgiftshantering.

I slutet av varje år genomför dataskyddsombudet en granskning av 
personuppgiftshanteringen i Hallsbergs kommun. Det innebär att 
dataskyddsombudet:

samlar in information om hur Hallsbergs kommun som helhet behandlar 
personuppgifter,
kontrollerar att kommunen som helhet följer GDPR, rutiner och andra 
interna styrdokument som berör hantering av personuppgifter,
sammanställer resultat av granskningen i en rapport,
kommunicerar granskningsrapporten med respektive 
personuppgiftsansvarig,
redovisar granskningsrapporten för kommunstyrelsen

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att Hallsbergs kommun följer GDPR. 
Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga. 

GDPR preciserar dataskyddombudets uppgifter. Vad avser uppgifter har 
Hallsbergs kommun 2 lokala tillägg.

Lokalt tillägg 1: Dataskyddsombudet följer rutinerna för incidentrapportering 
gällande dataskyddsombud och dataskyddssamordnare.

Lokalt tillägg 2: Dataskyddsombudet är sammankallande för Hallsbergs kommuns 
interna dataskyddsnätverk.

4.4 Förvaltningschef
Förvaltningschef är ansvarig för att förse personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträden med administrativt, tekniskt och organisatoriskt stöd. 
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Förvaltningschef utser dataskyddssamordnare som stöd för 
personuppgiftsansvariga. 

4.5 Dataskyddssamordnare
Dataskyddssamordnares ansvar och uppgifter framgår inte av GDPR. Det är en 
tillika befattning. I Hallsbergs kommun ger dataskyddssamordnaren stöd till 
personuppgiftsansvarig och har följande uppgifter, att:

på uppdrag av personuppgiftsansvarig upprätta och á jourhålla de register 
och andra dokument som personuppgiftsansvarig behöver för att kunna 
utöva sitt ansvar,

handlägga alternativt bistå annan handläggare vid begäran om 
registerutdrag inkommen till förvaltningen, 

registrera pågående behandlingar i registerförteckningen och löpande 
följa upp att den verksamhet man representerar har ett ifyllt register över 
behandlingar,

ge råd och stöd till verksamhetens ledning och berörd personal i frågor 
rörande behandling av personuppgifter, 

stödja verksamheten i frågor som gäller information till registrerade,

stödja vid upprättande av skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden, 

omvärldsbevaka området för behandling av personuppgifter,

rådfråga och samråda med dataskyddsombud,

bidra till utvecklingen av gemensamma rutiner och arbetssätt för att 
uppfylla dataskyddslagstiftningen,

följa rutinerna för incidentrapportering gällande dataskyddsombud och 
dataskyddssamordnare.

4.6 Dataskyddsnätverk

Hallsbergs kommun har ett internt dataskyddsnätverk. Nätverket är en kontaktyta 
för dataskyddssamordnare och dataskyddsombud.

Deltagarna i dataskyddsnätverket ska vara:

Dataskyddsombud (sammankallande)

Dataskyddssamordnare

Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte och utvecklingsinsatser för 
personuppgiftshantering. 

Page 106 o  239



Datum

2019-05-21
     

19/KS/75
Sida

8(8)

5 Incidenthantering
Varje personuppgiftsansvarig ska ha rutiner för hur incidenter hanteras och 
rapporteras. 
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2019-11-29

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 20191129 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 32 250 -        32 250 -            -                   0%

Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska 9 271 -          9 271 -              -                   0%

Drift

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 271 -             271 -                 -                   0% 299 -                 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 186 -          2 186 -              -                   0% 2 034 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 137 -             137 -                 -                   0% 203 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                -                    -                   0% 135                  

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 374 -          2 374 -              -                   0% 2 914 -              

Gatuingenjör, Ansvar 302300 8 485 -          8 485 -              -                   0% 8 094 -              

Gata/Park Ansvar 330000 12 636 -        12 636 -            -                   0% 11 038 -           

Fastighet, Ansvar 112100-112150 935 -             935 -                 -                   0% 1 736 -              

Bostadsanpassning 112190,  (tillägg budget med 500 tkr) 2 714 -          3 514 -              800 -                29% 2 959 -              

Städ, Ansvar 1122* -                -                    -                   0% 706                  

Måltid, Ansvar 1123* -                -                    -                   0% 513                  

Miljö, Ansvar 210000 2 169 -          2 169 -              -                   0% 1 855 -              

Bygglov, Ansvar 220000 343 -             343 -                 -                   0% 136                  

Totalt DOS Skatt 32 250 -      33 050 -         800 -             2% 29 642 -         

Orsaker till avvikelse:

Gatuingenjör: Extra tilldelning av driftbudget på 1 mkr för underhåll av vägbanor, cykelbanor och trotoarer. (Beslut 20190521)

Överföring av ram:  Från 2018 till 2019 för investeringsprojekten Miljörum 200 tkr, Ridhuset Lindhult 1 235 tkr, upprustning av gator och 

vägar 256 tkr och gatubelysning 380 tkr. (beslut 2019-04-19)

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 235 tkr per den 30 november. Vår prognos till årets slut är ett underskott på 800 tkr på 

Bostadsanpassningen som idag visar ett underskott på 474 tkr.                                                                                                                                                                                                       

Vår förvaltningen ser idag inte ut att kunna klara underskottet inom den befintliga ramen. Utöver detta så pågår en utredning där ett möte är inplanerat i 

december som gäller bostadsanpassningen och en beräknad kostnad på cirka 1-1,2 mkr, som troligen kommer under nästa år.  Miljö och Bygglov visar 

båda ett överskott per 30 november men beräknas tillsammans ligga inom ram till slutet av året. Fastighet visar ett minusresultat idag  på 997 tkr och 

Tekniska chefen ett minus på 636 tkr idag men båda avdelningarna arbetar med att komma inom ram till årets slut.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2019-11-29

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

EKO-parken/naturreservat -100 -100 0 0% -61

Ortsbesök -400 -400 0 0% -158

Förnyelse av  digitala verktyg -50 -50 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:  

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -309

Källsortering, miljörum   -450 -450 0 0% -17

Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -200 -200 0 0% -34

Skolgårdar lekutrustning -200 -228 -28 0% -228

Folkasboskolan, byte fasad och fönster, del av projekt 10093 -400 -400 0 0% -84

Ridhuset Lindhult, projekt 10094 -1 235 -1 235 0 0% -355

Måltidsavdelningen -800 -901 -101 13% -901

Städavdelningen: -150 -150 0 0% -116

Gata /Park: 0%

Inköp Maskiner och fordon -1700 -1700 0 0% -1697

Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår -456 -456 0 0% -266

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% 0

Gatubelysning -1080 -1080 0 0% -507

Lekplatser, upprustning -200 -185 15 -8% -185

Manskapsbodar i orterna -150 -150 0 0% -55

Anslagstavlor -50 -50 0 0% 0

Inventarier Skördetröskan -100 -100 0 0% 0

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala III) 0 0 0 0% -40

Trafiksäkerhetsprojekt:  Cykel-pumpar/parkeringar -1 000 -1 000 0 0% -701

Totalt DOS Skatt  -9271 -9385 -114 1% -5714

Kånsta kvarn, projekt 10090 -970

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -541 -541 100% -622

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -198 -198 100% -320

Långängsskolan mottagningskök,  projekt 10066 -3 400 -3 400 0 0% -3

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 000 -1 000 0 0% -296

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -900 -900 0 0% -22

Sydnärkehallen omklädningsrum, projekt 10101 -1 050 -1 050 0 0% -1007

Sydnärkehallens tak,  projekt 10102 -2 100 -2 100 0 0% -2373

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak -6 500 -6 500 0 0% -2712

Strategiska investeringar beslutade av KS: -14 950 -15 689 -739 5% -7355
Orsaker till avvikelse: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut.
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Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS / 

(tkr)  Helårsprognos per 2019-11-29

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Sanering VA-nät, projekt 35002 -4 000 -4 893 -893 -4 893

VA-avdelningens investeringar -4 100 -4 100 0 -2 196

Nödvattenrum, projekt 35014 -600 -600 0 0

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg 

tätort -2 000 -2 000 0 0

Rala III, projekt 30019 0 0 0 -104

Sjöledning Tisaren , projekt 35015 -12 374 -12 374 0 -328

Totalt DOS Avgift -23 074 -23 967 -893 -7 521

Strategiska investeringa beslutade av KS:

Exploatering Sköllersta 0 0 0 -116

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 0 0 -3

Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 

35503. Startade under 2018 slutförs i 

år. 0 -1 040 -1 040 -1 040

Orsaker till avvikelse:

Projektering av Sjöledningen Tisaren pågår och budget behöver flyttas med till nästa år då 

arbetet kommer fortsätta. Till projektet Rala III kommer Train Allianse bidra med ersättning. 

Nödvattenrum behöver troligen också flyttas med till nästa år. Övriga projekt beräknas hålla 

sin budgetram.
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Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 1911 Budget 1911 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -3697 -4922 -5476

VA-avgifter hushåll 86501 21361 21778 26133

VA-avgifter industri 86502 4623 5878 6718

Inventering VA-nät 86504 -1090 -751 -819

Anskaffning vatten 86505 -1968 -2923 -3189

Produktion vatten 86506 -500 -787 -859

Distribution vatten 86507 -26 -28 -31

VA-nät gemensamt 86508 -5798 -4284 -4567

Avloppspumpstationer 86509 -741 -798 -870

Reningsverk 86510 -8744 -10293 -11228

Reserv vattentäkter 86511 -144 -130 -141

Leverans vatten 86512 -2167 -2902 -3165

Spillvattenavledning 86513 -595 -458 -499

Dagvattenavledning 86514 -707 -187 -204

Dagvattenhantering 86515 -45 -25 -28

Slamhantering VA 86516 -619 -286 -312

Vattenmätning 86517 -769 -933 -1018

Maskiner VA 86518 -534 -407 -445

Ej attesterade fakturor

Totalt -2160 -2458 0
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Förord

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommu
ner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller 
gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. 
Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer 
på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Liknande 
undersökningar har genomförts av SKL i kommunerna vart tredje år 
sedan 1987.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om 
medborgar nas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kom
munen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, 
eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Alla kommuner som deltog i årets enkätstudie har, utöver tabeller 
med resultat, kunnat beställa skriftliga sammanfattande rapporter 
över den egna kommunen.

Den här rapporten ger en översiktlig redovisning och försöker bland 
annat ge deltagande kommuner möjlighet att jämföra sina resultat och 
se hur nöjda invånarna är. Inför denna omgång har SKL, i samarbete 
med en referensgrupp bestående av representanter för del tagande 
kommuner, omarbetat enkäten. Vi har slagit ihop de tidigare tre enkä
terna till en gemensam enkät. 

Stockholm i november 2019

Gunilla Glasare   Peter Haglund
Avdelningschef   Sektionschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Landsting
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7Krit k på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen? 7Krit k på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Inledning

Disposition

Rapporten inleds med sammanfattande informa
tion om undersökningens bakgrund, syfte, metod 
och resultatpresentation. Därefter presenteras 
årets teknikkommuner följt av resultat i korthet, 
varpå en längre resultatredovisning för undersök
ningens respektive teknikområde följer. Avslut
ningsvis presenterar vi ett kortfattat material kring 
hur kommunerna kan arbeta med sina resultat. 

Resultatredovisningens teknikområden är:
1. Gator och vägar.
2. Parker och lekplatser.
3. Vatten och avlopp.
4. Avfall och avfallshantering. 
5. Kommuninfo och kommunkontakter.

Sammanfattande inledning 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har  sedan 
1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta 
i undersökningen där kommuninvånarna får tycka 
till om hur den kommunala tekniken – skötseln av 
gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering 
samt kommunkommunikationen – fungerar. Årets 
undersökningsomgång är den  tionde i ordningen 
och den genomförs vart tredje år. 

Årets undersökning har beställts av 102 kom
muner. Deltagande kommuner har beställt en 
 urvalsstorlek om 500 eller 1 000 kommuninvånare.  
Respondenterna har valts ut genom ett slump
mässigt urval i åldrarna 18–74 år. Svarsfrekvensen 
ökade i jämförelse med föregående mätning 2016 
och den totala svarsfrekvensen landade i årets 
mätning på knappt 51 procent. Den ökande svars
frekvensen visar på att undersökningen är rele
vant för invånarna och att frågeformuläret är väl 
utformat för en bred målgrupp. 

Datainsamlingen genomfördes under perioden 
februari–april 2019. Undersökningen inleddes 
med en postal inbjudan. Inbjudan följdes upp med 
en postal enkät och ett följebrev som på nytt bjöd in 
respondenten att besvara frågeformuläret via web
ben. En postal enkätpåminnelse skickades därefter 
ut med två efterföljande smspåminnelser. 
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8 Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Inledning 

Inför årets undersökningsomgång har SKL, i sam
arbete med en referensgrupp bestående av repre
sentanter för deltagande kommuner, omarbetat 
frågeformuläret och vidtagit förbättringsåtgärder 
som både förenklar och moderniserar enkäten. 

Resultaten från undersökningen har levere
rats till samtliga deltagande kommuner i form av 
frekvens tabeller. En majoritet av kommunerna 
har också beställt en kommunrapport och/eller 
en resultatåterföring. Föreliggande rapports syfte 
är att ge en övergripande bild av hur invånarna i de 
deltagande kommunerna upplever kommunernas 
tekniska förvaltning. Dessutom ska den visa på vad 
som är gemensamt och vad som avviker mellan de 
102 kommunerna. Notera att de deltagande kom
munerna inte är slumpmässigt utvalda, därför kan 
resultaten inte representera samtliga kommuner i 
Sverige utan endast de deltagande kommunerna. 

Resultaten presenteras med grafer och efter
följande textanalys. Graferna utgör topp 10 listor 
över de kommuner med högst andel positivt ut
tryckta åsikter i respektive frågeställning. För varje  
lista presenteras jämförelsevärdet för samtliga del
tagande kommuner. Resultatet presenteras i form 
av en proportion (procentsats), vilken visar på hur 
stor andel av kommuninvånarna som har uttryckt 
en positiv åsikt. Graferna visar  resultatet av de som 
har tagit ställning i frågan. Det presenterade resul
tatet är alltid förknippat med en osäkerhet i form 
av en felmarginal och där fler svar innebär bättre 
och mer precisa skattningar. För de läsare som 
har intresse av att se samtliga deltagande kommu
ners resultatplacering presenteras de kompletta 
listorna som bilagor till rapporten. Notera att det 
för många frågor är en mycket jämn placering, 
där någon enstaka procentenhet på decimalnivå 
kan skilja placeringarna åt. I textdelarna som hör 
till respektive avsnitt presenteras ett urval av en
kätens övriga frågor,  exempelvis vilka brister som 
finns vid lämnandet av farligt avfall. 

Resultat i korthet – sammantaget årets 
samtliga deltagande kommuner

Gator och vägar
 > Tre av tio invånare är positivt inställda till 
standarden på kommunens gator och vägar. 

 > Fem av tio invånare är positivt inställda till stan
darden på kommunens gång och cykelvägar. 

 > Åtta av tio invånare tycker det är snyggt och 
rent på gator och torg.

 > Sex av tio invånare är nöjda med snöröjning  
och halkbekämpning. 

Parker och lekplatser
 > Sju av tio invånare är positivt inställda till 
skötseln av de kommunala parkerna.

 > Invånarna använder parkerna i huvudsak för 
att ta promenader. 

 > Sex av tio invånare är nöjda med skötseln av  
de kommunala lekparkerna och lekplatserna.

Vatten och avlopp
 > Nio av tio invånare är positivt inställda till 
kvaliteten på kranvattnet. 

 > Åtta av tio invånare har inte varit utsatta för 
störningar i vattenförsörjningen till sin bostad 
under de senaste tolv månaderna. Avbrott är 
den vanligaste formen av störning.

 > Närmare åtta av tio invånare tycker att de är 
tillräckligt informerade om vad som får spolas 
ner i avloppet. 

Avfall och avfallshantering
 > Drygt åtta av tio invånare är nöjda med hämt
ningen av hushållsavfall vid sin bostad. 

 > Drygt åtta av tio invånare är nöjda med hur 
det fungerar att lämna avfall på kommunens 
återvinningscentral. 

 > Närmare nio av tio invånare tycker att de är 
tillräckligt informerade om hur de ska sortera 
sitt avfall.

Kommuninformation och kommunkontakter
 > Drygt fem av tio invånare är nöjda med sin 
senaste kommunkontakt.

 > Det går inte att utläsa några större skillnader i 
uppfattning mellan kvinnor och män, äldre och 
yngre respektive dem med eller utan hemma
varande barn.
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10 Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

tabell 1. Årets teknikkommuner

Kommun Vägstandard Snöröjning Parker
Vatten-
kvalitet Avfall

Sammanvägd 
indikator

Kungsbacka kommun 5,9 7,2 8,5 9,9 8,9 8,08

Essunga kommun 6,0 7,6 8,3 8,4 9,0 7,86

Höganäs kommun 4,8 6,9 8,2 9,5 8,5 7,58

Vellinge kommun 4,8 7,8 7,4 9,2 8,6 7,56

Tibro kommun 5,2 6,4 7,7 9,9 8,4 7,52

Arvika kommun 3,7 6,4 9,5 9,4 8,5 7,5

Hjo kommun 4,6 5,7 8,7 9,7 8,8 7,5

Landskrona stad 4,1 7,5 8,6 8,8 8,2 7,44

Värnamo kommun 6,0 5,9 8,4 9,2 7,7 7,44

Lomma kommun 5,7 7,6 7,2 8,4 8,3 7,44

 

*Gullspång, Köping, Mariestad, Nacka, Norrtälje och Töreboda kommun har inte inkluderat samtliga fem frågor i sin enkät och räknas därför 
inte in i sammanställningen.

Årets teknikkommuner

I årets undersökning har resultatet, i likhet med 
föregående mätning 2016, sammanställts för fem 
av enkätens frågor som handlar om invånarnas 
nöjdhet med den kommunala tekniken. En sam
manvägd indikator har beräknats utifrån andelen 
positiva kommuninvånare för att ge ett mått på 
den samlade nöjdheten i kommunerna. Indika
torn har beräknats som ett oviktat medelvärde av 
respektive inkluderad fråga. Tabellen ovan pre
senterar de tio kommuner som sammantaget har 
störst andel nöjda invånare. I tabellen presenteras 
också det sammantagna resultatet för samtliga 
deltagande kommuner. 

Enkätfrågorna som utgör grunden till den sam
manvägda indikatorn är: 

 > Vägstandard – Hur tycker du att standarden 
( jämnhet, gropar och spår) är på kommunens 
gator och vägar? 

 > Snöröjning – Hur tycker du att snöröjning och 
halkbekämpning sköts i kommunen?

 > Parker – Hur tycker du att parkerna sköts i 
kommunen?

 > Vattenkvalitet – Vad tycker du om kvaliteten 
på kranvattnet?

 > Avfall − Är du på det hela taget nöjd eller  
missnöjd med hämtningen av hushållsavfall  
vid din bostad?

De uppgifter som redovisas i tabellen motsvarar 
 andelen positivt inställda kommuninvånare. Sva
rande som angett svarsalternativen ”ganska” el
ler ”mycket bra”, respektive ”ganska” eller mycket 
nöjd”. För att underlätta framställningen är den 
procentuella andelen uttryckt som x av tio invånare.  
Till exempel tycker sex av tio kommuninvånare i 
Essunga att vägstandarden är ganska eller mycket 
bra, vilket motsvarar 60 procent av de svarande. 

Årets tio teknikkommuner är Kungsbacka, 
Essunga, Höganäs, Vellinge, Tibro, Arvika, Hjo, 
Landskrona, Värnamo och Lomma kommun. 

Inledning 

Page 193 of 239





















































Page 219 of 239
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KAPITEL 6

Arbeta med resultaten
Eftersom resultatet av undersökningen Kritik på 
teknik visar hur invånarna upplever kvaliteten på 
olika kommunala tjänster kan resultatet användas 
för att identifiera vilka tjänster invånarna är mest 
respektive minst nöjda med. Utifrån informatio
nen om invånarnas upplevelser kan kommunen i 
planeringsfasen formulera mål och insatser för att 
nå sina önskade resultat. I det arbetet är det vik
tigt att vara realistisk och utgå från den egna kom
munens förutsättningar, eftersom de skiljer sig åt 
från kommun till kommun. 

1. Inhämta kunskap
 − Er kommuns resultat i undersökningen.
 − Den nationella rapporten.
 − Era medarbetares kunskap/erfarenheter.

2. Bearbeta kunskap
 − Utvärdera inhämtad kunskap.
 − Formulera handlingsplan.
 − Genomför planerade åtgärder.

3. Förmedla kunskap
 − Förmedla resultat av undersökningen samt 
planerade åtgärder internt.

 − Förmedla resultat av undersökningen samt 
planerade åtgärder externt.

För att få kommuninvånarna intresserade av att 
svara på enkäten är det bra om kommunen på för
hand informerar om undersökningen. Ett sätt kan 
vara att via webbsida eller nyhetsbrev informera 
och uppmärksamma kommuninvånarna på under
sökningen. Det är bra med tydlig information om 
mål, syfte och nytta med undersökningen. När och 
hur kommer kommuninvånarna kunna ta del av 
resultatet från undersökningen? Lika viktig som 
den externa kommunikationen är den interna. 
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Kapitel 6. Arbeta med resultaten 

Vad är ett bra resultat?
Ett enkelt sätt att bedöma om resultatet på en 
graderad fråga är bra eller dåligt är att följa stopp
ljuset. Frågor med stor andel negativa kommun
invånare kan visa på tjänster som kommunen bör 
se över med avseende på möjliga åtgärder. Frågor 
med en stor andel neutrala kommuninvånare kan 
visa på tjänster som kan förbättras, men som inte 
upplevs som ett akut problem. Frågor med stor 
andel positiva kommuninvånare indikerar att 
en majoritet av kommuninvånarna är nöjda med 
tjänsten i fråga. 

En femgradig skala har två negativa och två 
 positiva svar samt ett neutralt svar. Ett neutralt 
svar behöver dock inte betyda en neutral kom
muninvånare, utan alla kan tolka ”varken bra eller 
dåligt” olika. Varken bra eller dåligt är därför en 
gråzon och kan betyda att respondenten upplever 
att påståendet stämmer ibland och ibland inte. 
Det kan också betyda att respondenten inte vet 
och inte kan besvara frågan. Upplevelsen blir ett 
ryck på axlarna och ett ”nja”.

Diskussionsfrågor
 > Varför ser resultaten ut som de gör? Finns det 

några särskilda händelser/faktorer som påverkar 
resultaten?

 > Hur ser resultatet ut över tid?
 > Hur skiljer sig vårt resultat från andra jämförbara 

kommuner som deltagit i årets undersökning?

VILL DU FÅ MER TIPS?
Kontakta Indikator via  
kommunalteknik@indikator.org
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TABELLBILAGA

Listan baseras på andelen positiva kommuninnevånare. 
Kommunerna är indelade i intervaller och inom intervallerna är kommunerna presenterade i ordning 

efter högsta andelen positiva kommuninnevånare. 

Tabellförteckning

Tabell Enkätfråga Sid

Gator och vägar

1 Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator och vägar? 44

2 Hur tycker du att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) är på gång− och cykelvägarna? 45

3 Tycker du att det är rent och snyggt eller är det skräpigt på torg och trottoarer? 46

4 Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? 47

Parker och lekplatser

5 Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen? 48

6 Hur tycker du att de kommunala lekparkerna och lekplatserna är vad gäller skötsel och lekredskap för barnen? 49

Vatten och avlopp

7 Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet? 50

8 Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ner i avloppet? 51

Avfall och avfallshantering

9 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad? 52

10 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på  
kommunens återvinningscentral? 53

11 Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga avfall 54

12 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall? 55

13 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall  
och tidningar? 56

14 Tycker du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt avfall? 57

Kommuninfo och kommunkontakter

15 Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen? 58
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Kommun Positiva %
Essunga kommun 71,4
Arvika kommun 67,0
Danderyds kommun 64,7
Sollentuna kommun 63,5
Tibro kommun 63,4
Mjölby kommun 63,2
Uppsala kommun 62,4
Höganäs kommun 62,2
Hjo kommun 62,1
Linköpings kommun 62,0
Värnamo kommun 52,0−61,9
Köpings kommun
Älvkarleby kommun
Forshaga kommun
Lomma kommun
Lidingö stad
Växjö kommun
Karlshamns kommun
Karlstads kommun
Sundbybergs stad
Luleå kommun
Lerums kommun
Borlänge kommun
Oxelösunds kommun
Örebro kommun
Knivsta kommun
Tyresö kommun
Nacka kommun
Motala kommun
Sala kommun
Sjöbo kommun
Kungsbacka kommun
Landskrona stad
Täby kommun
Hultsfreds kommun
Bodens kommun
Varbergs kommun
Älmhults kommun
Töreboda kommun
Östersunds kommun
Mariestads kommun
Stenungsunds kommun
Finspångs kommun
Sigtuna kommun
Gullspångs kommun 42,0−51,9
Hammarö kommun
Kumla kommun
Huddinge kommun
Vårgårda kommun
Ale kommun
Ängelholms kommun

Kommun Positiva %
Karlskoga kommun
Ystads kommun
Åmåls kommun
Jönköpings kommun
Håbo kommun
Vellinge kommun
Laholms kommun
Karlskrona kommun
Kinda kommun
Kalix kommun
Kungsörs kommun
Partille kommun
Munkfors kommun
Vara kommun
Skellefteå kommun
Arvidsjaurs kommun
Svedala kommun
Vännäs kommun
Avesta kommun
Eda kommun
Hallsbergs kommun
Gävle kommun
Kungälvs kommun
Arboga kommun
Svenljunga kommun
Kävlinge kommun
Öckerö kommun
Borås stad
Söderköpings kommun
Tingsryds kommun
Norrtälje kommun
Malung-Sälens kommun
Hudiksvalls kommun 22,0−41,9
Sundsvalls kommun
Region Gotland
Degerfors kommun
Kristinehamns kommun
Sotenäs kommun
Gnesta kommun
Högsby kommun
Marks kommun
Säffle kommun
Bollebygds kommun
Örnsköldsviks kommun
Vaxholms stad
Säters kommun
Tanums kommun
Nynäshamns kommun
Eslövs kommun
Kramfors kommun
Sollefteå kommun

tabell 2. Hur tycker du att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) är på gång- och cykelvägarna?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Älmhults kommun
Linköpings kommun
Tingsryds kommun
Gnesta kommun
Köpings kommun
Danderyds kommun
Lomma kommun
Svedala kommun
Åmåls kommun
Region Gotland
Marks kommun
Kungsörs kommun
Hallsbergs kommun
Lidingö stad
Täby kommun
Sollefteå kommun 69,0−78,9
Vårgårda kommun
Gullspångs kommun
Avesta kommun
Finspångs kommun
Arboga kommun
Östersunds kommun
Borlänge kommun
Karlskrona kommun
Lerums kommun
Sundsvalls kommun
Tyresö kommun
Jönköpings kommun
Öckerö kommun
Kungälvs kommun
Ale kommun
Nacka kommun
Kristinehamns kommun
Landskrona stad
Karlskoga kommun
Säffle kommun
Håbo kommun
Örebro kommun
Partille kommun
Uppsala kommun
Karlstads kommun
Gävle kommun
Nynäshamns kommun
Huddinge kommun 59,0−68,9
Sundbybergs stad
Degerfors kommun
Borås stad
Högsby kommun
Sollentuna kommun
Sigtuna kommun
Eslövs kommun

Kommun Positiva %
Essunga kommun 97,1
Arvika kommun 95,7
Kungsbacka kommun 93,4
Hjo kommun 93,3
Söderköpings kommun 91,5
Hammarö kommun 91,4
Svenljunga kommun 91
Tibro kommun 90,1
Laholms kommun 90
Sotenäs kommun 88,9
Kävlinge kommun 88,9
Varbergs kommun 79,0−88,8
Arvidsjaurs kommun
Forshaga kommun
Värnamo kommun
Höganäs kommun
Ystads kommun
Bodens kommun
Skellefteå kommun
Vellinge kommun
Vara kommun
Mjölby kommun
Tanums kommun
Stenungsunds kommun
Knivsta kommun
Kalix kommun
Växjö kommun
Säters kommun
Oxelösunds kommun
Örnsköldsviks kommun
Sala kommun
Malung-Sälens kommun
Vaxholms stad
Kinda kommun
Mariestads kommun
Motala kommun
Bollebygds kommun
Älvkarleby kommun
Norrtälje kommun
Töreboda kommun
Kramfors kommun
Karlshamns kommun
Sjöbo kommun
Kumla kommun
Ängelholms kommun
Luleå kommun
Hudiksvalls kommun
Munkfors kommun
Hultsfreds kommun
Vännäs kommun
Eda kommun

tabell 3. Tycker du att det är rent och snyggt eller är det skräpigt på torg och trottoarer?
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Kommun Positiva %
Älvkarleby kommun 78,9
Vellinge kommun 77,8
Essunga kommun 76,2
Lomma kommun 76,2
Landskrona stad 75,3
Ale kommun 73,1
Kungsbacka kommun 72,1
Gullspångs kommun 71,4
Forshaga kommun 69,5
Ängelholms kommun 69,5
Höganäs kommun 59,0−69,1
Knivsta kommun
Söderköpings kommun
Svedala kommun
Vännäs kommun
Skellefteå kommun
Kristinehamns kommun
Högsby kommun
Kinda kommun
Bodens kommun
Ystads kommun
Arvika kommun
Håbo kommun
Tibro kommun
Tyresö kommun
Laholms kommun
Stenungsunds kommun
Arboga kommun
Lerums kommun
Kävlinge kommun
Sjöbo kommun
Luleå kommun
Töreboda kommun
Finspångs kommun
Hammarö kommun
Mjölby kommun
Munkfors kommun
Arvidsjaurs kommun
Eslövs kommun
Tingsryds kommun
Oxelösunds kommun
Säters kommun
Nacka kommun
Degerfors kommun
Uppsala kommun
Kungsörs kommun
Linköpings kommun
Svenljunga kommun
Vårgårda kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun 49,0−58,9

Kommun Positiva %
Värnamo kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Hultsfreds kommun
Marks kommun
Sotenäs kommun
Hjo kommun
Malung-Sälens kommun
Mariestads kommun
Sala kommun
Avesta kommun
Danderyds kommun
Tanums kommun
Motala kommun
Säffle kommun
Vaxholms stad
Älmhults kommun
Växjö kommun
Eda kommun
Örebro kommun
Gnesta kommun
Kungälvs kommun
Sollentuna kommun
Region Gotland
Varbergs kommun
Nynäshamns kommun
Karlstads kommun
Bollebygds kommun
Åmåls kommun
Kumla kommun
Huddinge kommun
Sollefteå kommun
Örnsköldsviks kommun
Borlänge kommun
Köpings kommun
Hudiksvalls kommun 29,0−48,9
Sundbybergs stad
Vara kommun
Norrtälje kommun
Öckerö kommun
Sigtuna kommun
Östersunds kommun
Lidingö stad
Sundsvalls kommun
Kramfors kommun
Hallsbergs kommun
Karlskoga kommun
Borås stad
Partille kommun
Gävle kommun
Täby kommun

tabell 4. Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Arvika kommun 95,3
Sala kommun 90,5
Örnsköldsviks kommun 89,5
Växjö kommun 87,7
Karlstads kommun 87,4
Åmåls kommun 87,2
Hjo kommun 86,9
Varbergs kommun 85,7
Landskrona stad 85,6
Bodens kommun 85,6
Kungsbacka kommun 75,0−84,9
Laholms kommun
Kumla kommun
Värnamo kommun
Örebro kommun
Essunga kommun
Söderköpings kommun
Luleå kommun
Ängelholms kommun
Höganäs kommun
Karlshamns kommun
Sollefteå kommun
Hultsfreds kommun
Skellefteå kommun
Ystads kommun
Sotenäs kommun
Borås stad
Region Gotland
Mjölby kommun
Uppsala kommun
Svedala kommun
Oxelösunds kommun
Kungälvs kommun
Arvidsjaurs kommun
Tibro kommun
Hudiksvalls kommun
Karlskrona kommun
Jönköpings kommun
Sundbybergs stad
Forshaga kommun 65,0−74,9
Täby kommun
Borlänge kommun
Vellinge kommun
Stenungsunds kommun
Linköpings kommun
Kungsörs kommun
Hammarö kommun
Köpings kommun
Mariestads kommun
Tyresö kommun
Norrtälje kommun

Kommun Positiva %
Älmhults kommun
Arboga kommun
Gnesta kommun
Töreboda kommun
Lomma kommun
Finspångs kommun
Säffle kommun
Sundsvalls kommun
Älvkarleby kommun
Lidingö stad
Vännäs kommun
Tanums kommun
Avesta kommun
Kalix kommun
Malung-Sälens kommun
Motala kommun
Nacka kommun
Sjöbo kommun
Danderyds kommun
Sigtuna kommun
Knivsta kommun
Säters kommun
Svenljunga kommun
Lerums kommun
Eda kommun
Vårgårda kommun
Östersunds kommun
Bollebygds kommun 45,0−64,9
Håbo kommun
Kristinehamns kommun
Kramfors kommun
Munkfors kommun
Gävle kommun
Vaxholms stad
Kävlinge kommun
Vara kommun
Sollentuna kommun
Partille kommun
Huddinge kommun
Karlskoga kommun
Marks kommun
Tingsryds kommun
Högsby kommun
Degerfors kommun
Eslövs kommun
Gullspångs kommun
Nynäshamns kommun
Kinda kommun
Hallsbergs kommun
Ale kommun
Öckerö kommun

tabell 5. Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?
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Kommun Positiva %
Vellinge kommun
Säffle kommun
Nacka kommun
Vaxholms stad
Malung-Sälens kommun
Töreboda kommun
Arboga kommun
Knivsta kommun
Forshaga kommun
Partille kommun
Kungsörs kommun
Degerfors kommun
Sotenäs kommun
Kävlinge kommun
Kristinehamns kommun
Ängelholms kommun
Sollentuna kommun
Mjölby kommun
Gävle kommun
Kramfors kommun
Vårgårda kommun
Norrtälje kommun 45,0−54,9
Östersunds kommun
Vännäs kommun
Finspångs kommun
Luleå kommun
Sundsvalls kommun
Kinda kommun
Oxelösunds kommun
Munkfors kommun
Karlskoga kommun
Säters kommun
Sigtuna kommun
Kungälvs kommun
Arvidsjaurs kommun
Nynäshamns kommun
Bodens kommun
Eslövs kommun
Bollebygds kommun
Kalix kommun 25,0−44,9
Tingsryds kommun
Håbo kommun
Eda kommun
Ale kommun
Hultsfreds kommun
Hallsbergs kommun
Högsby kommun
Tanums kommun
Gullspångs kommun
Vara kommun
Öckerö kommun

Kommun Positiva %
Sala kommun 89,2
Arvika kommun 83,2
Uppsala kommun 78,9
Kumla kommun 78,3
Lomma kommun 77,4
Örebro kommun 77,0
Växjö kommun 76,2
Sundbybergs stad 75,8
Essunga kommun 75,5
Jönköpings kommun 75,2
Värnamo kommun 75,2
Svedala kommun 65,0−74,9
Karlstads kommun
Tyresö kommun
Kungsbacka kommun
Gnesta kommun
Höganäs kommun
Lerums kommun
Landskrona stad
Borlänge kommun
Hjo kommun
Täby kommun
Örnsköldsviks kommun
Borås stad
Mariestads kommun
Varbergs kommun
Region Gotland
Tibro kommun
Skellefteå kommun
Motala kommun
Avesta kommun
Svenljunga kommun
Marks kommun
Linköpings kommun
Danderyds kommun
Söderköpings kommun
Ystads kommun
Sollefteå kommun
Hudiksvalls kommun
Stenungsunds kommun
Älvkarleby kommun
Hammarö kommun
Sjöbo kommun
Åmåls kommun
Karlshamns kommun
Köpings kommun
Karlskrona kommun 55,0−64,9
Lidingö stad
Laholms kommun
Älmhults kommun
Huddinge kommun

tabell 6. Hur tycker du att de kommunala lekplatserna är vad gäller skötsel av lekplatser och lekredskap för barnen?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Sundsvalls kommun 99,3
Hammarö kommun 99,2
Tibro kommun 99,2
Kungsbacka kommun 98,9
Arvidsjaurs kommun 98,7
Forshaga kommun 98,6
Sala kommun 98,4
Karlskoga kommun 98,4
Avesta kommun 98,3
Karlstads kommun 98,1
Kalix kommun 88,0−97,9
Malung-Sälens kommun
Töreboda kommun
Hjo kommun
Degerfors kommun
Sotenäs kommun
Svenljunga kommun
Borlänge kommun
Örnsköldsviks kommun
Öckerö kommun
Växjö kommun
Tingsryds kommun
Kungälvs kommun
Motala kommun
Kristinehamns kommun
Hudiksvalls kommun
Kumla kommun
Sollefteå kommun
Vännäs kommun
Varbergs kommun
Hultsfreds kommun
Säffle kommun
Tyresö kommun
Högsby kommun
Ystads kommun
Kungsörs kommun
Karlshamns kommun
Danderyds kommun
Höganäs kommun
Bollebygds kommun
Oxelösunds kommun
Ale kommun
Laholms kommun
Jönköpings kommun
Marks kommun
Huddinge kommun
Åmåls kommun
Bodens kommun
Partille kommun
Ängelholms kommun
Täby kommun

Kommun Positiva %
Stenungsunds kommun
Lidingö stad
Arvika kommun
Svedala kommun
Sollentuna kommun
Hallsbergs kommun
Nynäshamns kommun
Munkfors kommun
Säters kommun
Luleå kommun
Örebro kommun
Mariestads kommun
Knivsta kommun
Vellinge kommun
Sigtuna kommun
Älmhults kommun
Lerums kommun
Värnamo kommun
Borås stad
Vaxholms stad
Eslövs kommun
Eda kommun
Sundbybergs stad
Mjölby kommun
Sjöbo kommun
Karlskrona kommun
Östersunds kommun
Gullspångs kommun
Köpings kommun 48,0−87,9
Landskrona stad
Älvkarleby kommun
Linköpings kommun
Gävle kommun
Arboga kommun
Kinda kommun
Söderköpings kommun
Vårgårda kommun
Essunga kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Norrtälje kommun
Kramfors kommun
Uppsala kommun
Vara kommun
Region Gotland
Tanums kommun
Skellefteå kommun
Håbo kommun
Finspångs kommun
Gnesta kommun

tabell 7. Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet?
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Kommun Positiva %
Forshaga kommun 88,1
Kungsörs kommun 84,1
Örnsköldsviks kommun 83,8
Kungsbacka kommun 83,6
Motala kommun 83,6
Köpings kommun 83,3
Kävlinge kommun 82,6
Värnamo kommun 82,10
Kumla kommun 81,5
Kristinehamns kommun 81,3
Hallsbergs kommun 71,0−81,2
Avesta kommun
Mjölby kommun
Bodens kommun
Nynäshamns kommun
Gnesta kommun
Eslövs kommun
Svedala kommun
Karlshamns kommun
Älvkarleby kommun
Region Gotland
Sala kommun
Ystads kommun
Malung-Sälens kommun
Örebro kommun
Sigtuna kommun
Arvidsjaurs kommun
Landskrona stad
Höganäs kommun
Sollentuna kommun
Laholms kommun
Håbo kommun
Oxelösunds kommun
Sundsvalls kommun
Karlskrona kommun
Arvika kommun
Degerfors kommun
Karlstads kommun
Hammarö kommun
Uppsala kommun
Linköpings kommun
Tyresö kommun
Skellefteå kommun
Danderyds kommun
Hudiksvalls kommun
Arboga kommun
Finspångs kommun
Gävle kommun
Östersunds kommun
Karlskoga kommun
Åmåls kommun

Kommun Positiva %
Marks kommun
Täby kommun
Svenljunga kommun
Växjö kommun
Töreboda kommun
Varbergs kommun
Huddinge kommun
Lomma kommun
Kramfors kommun
Stenungsunds kommun
Borlänge kommun
Kinda kommun
Hultsfreds kommun
Jönköpings kommun
Tingsryds kommun
Kungälvs kommun
Säters kommun
Söderköpings kommun
Lidingö stad
Lerums kommun
Eda kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Mariestads kommun
Partille kommun
Norrtälje kommun
Säffle kommun
Knivsta kommun
Luleå kommun
Vårgårda kommun
Borås stad
Högsby kommun
Hjo kommun
Gullspångs kommun
Tanums kommun
Sollefteå kommun
Kalix kommun
Sundbybergs stad 61,0−70,9
Sjöbo kommun
Munkfors kommun
Tibro kommun
Vännäs kommun
Bollebygds kommun
Ale kommun
Sotenäs kommun
Älmhults kommun
Vara kommun
Essunga kommun

tabell 8. Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ner i avloppet?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Borlänge kommun
Östersunds kommun
Gävle kommun
Lidingö stad
Karlskoga kommun
Tyresö kommun
Stenungsunds kommun
Lomma kommun
Skellefteå kommun
Laholms kommun
Sollentuna kommun
Luleå kommun
Ale kommun
Uppsala kommun
Sotenäs kommun
Håbo kommun
Växjö kommun
Landskrona stad
Kungälvs kommun
Bollebygds kommun
Kävlinge kommun
Finspångs kommun
Tanums kommun
Lerums kommun
Danderyds kommun
Arboga kommun
Bodens kommun
Partille kommun
Marks kommun 60,0−79,9
Region Gotland
Huddinge kommun
Ängelholms kommun
Svenljunga kommun
Värnamo kommun
Vaxholms stad
Sala kommun
Öckerö kommun
Sigtuna kommun
Svedala kommun
Eslövs kommun
Söderköpings kommun
Kungsörs kommun
Sundbybergs stad
Malung-Sälens kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun

Kommun Positiva %
Kumla kommun 93,8
Kalix kommun 93,2
Degerfors kommun 93,0
Forshaga kommun 92,1
Arvidsjaurs kommun 90,8
Kramfors kommun 90,5
Mjölby kommun 90,2
Gnesta kommun 90,00
Säters kommun 89,9
Åmåls kommun 89,8
Essunga kommun 80,0−89,6
Kungsbacka kommun
Tingsryds kommun
Vännäs kommun
Sollefteå kommun
Kristinehamns kommun
Hallsbergs kommun
Kinda kommun
Varbergs kommun
Karlstads kommun
Sundsvalls kommun
Hudiksvalls kommun
Hjo kommun
Älvkarleby kommun
Jönköpings kommun
Ystads kommun
Oxelösunds kommun
Motala kommun
Vara kommun
Avesta kommun
Vellinge kommun
Örebro kommun
Munkfors kommun
Karlshamns kommun
Täby kommun
Älmhults kommun
Borås stad
Eda kommun
Knivsta kommun
Linköpings kommun
Sjöbo kommun
Örnsköldsviks kommun
Arvika kommun
Säffle kommun
Karlskrona kommun
Nynäshamns kommun
Höganäs kommun
Tibro kommun
Vårgårda kommun
Hammarö kommun
Norrtälje kommun

tabell 9. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad?
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53Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Kommun Positiva %
Hjo kommun 95,8
Forshaga kommun 93,0
Knivsta kommun 91,7
Laholms kommun 91,5
Oxelösunds kommun 91,4
Karlskoga kommun 90,7
Nynäshamns kommun 90,7
Ystads kommun 90,70
Örnsköldsviks kommun 90,3
Sotenäs kommun 90,2
Munkfors kommun 80,0−89,9
Karlshamns kommun
Älvkarleby kommun
Degerfors kommun
Hammarö kommun
Hudiksvalls kommun
Arvidsjaurs kommun
Lidingö stad
Karlstads kommun
Gnesta kommun
Bollebygds kommun
Uppsala kommun
Öckerö kommun
Arvika kommun
Kungsbacka kommun
Höganäs kommun
Jönköpings kommun
Säters kommun
Sjöbo kommun
Ängelholms kommun
Håbo kommun
Kristinehamns kommun
Linköpings kommun
Avesta kommun
Svedala kommun
Mjölby kommun
Landskrona stad
Hallsbergs kommun
Marks kommun
Kalix kommun
Luleå kommun
Högsby kommun
Åmåls kommun
Sala kommun
Finspångs kommun
Vellinge kommun
Sollefteå kommun
Tingsryds kommun
Tanums kommun
Örebro kommun
Säffle kommun

Kommun Positiva %
Norrtälje kommun
Kävlinge kommun
Värnamo kommun
Skellefteå kommun
Kramfors kommun
Ale kommun
Motala kommun
Tyresö kommun
Karlskrona kommun
Hultsfreds kommun
Gävle kommun
Växjö kommun
Vännäs kommun
Eslövs kommun
Eda kommun 70,0−79,9
Svenljunga kommun
Bodens kommun
Kungsörs kommun
Östersunds kommun
Sundsvalls kommun
Essunga kommun
Lerums kommun
Vårgårda kommun
Huddinge kommun
Kumla kommun
Borlänge kommun
Tibro kommun
Vara kommun
Kungälvs kommun
Täby kommun
Varbergs kommun
Borås stad
Region Gotland
Stenungsunds kommun
Kinda kommun
Partille kommun
Älmhults kommun
Malung-Sälens kommun
Sigtuna kommun
Sundbybergs stad 60,0−69,9
Söderköpings kommun
Lomma kommun
Sollentuna kommun
Arboga kommun
Vaxholms stad
Danderyds kommun

tabell 10. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral?
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54 Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Hjo kommun 92,4
Örnsköldsviks kommun 91,8
Forshaga kommun 90,9
Sala kommun 89,0
Kungsörs kommun 88,7
Knivsta kommun 88,4
Hudiksvalls kommun 88,3
Hammarö kommun 88,1
Oxelösunds kommun 88,0
Ystads kommun 87,9
Svedala kommun 78,0−87,5
Sotenäs kommun
Bodens kommun
Älvkarleby kommun
Gnesta kommun
Karlshamns kommun
Motala kommun
Tibro kommun
Laholms kommun
Degerfors kommun
Kävlinge kommun
Karlskoga kommun
Eslövs kommun
Säters kommun
Gävle kommun
Jönköpings kommun
Mjölby kommun
Hallsbergs kommun
Arvika kommun
Malung-Sälens kommun
Håbo kommun
Högsby kommun
Lerums kommun
Vellinge kommun
Kristinehamns kommun
Kungsbacka kommun
Öckerö kommun
Finspångs kommun
Nynäshamns kommun
Arvidsjaurs kommun
Norrtälje kommun
Hultsfreds kommun
Höganäs kommun
Kalix kommun
Bollebygds kommun
Åmåls kommun
Sjöbo kommun
Skellefteå kommun
Marks kommun
Säffle kommun
Luleå kommun

Kommun Positiva %
Sundsvalls kommun
Lidingö stad
Karlstads kommun
Tingsryds kommun
Kramfors kommun
Linköpings kommun
Kumla kommun
Kungälvs kommun
Munkfors kommun
Sigtuna kommun
Avesta kommun
Landskrona stad
Sollefteå kommun
Tyresö kommun
Region Gotland
Vännäs kommun
Ängelholms kommun
Tanums kommun
Borås stad
Täby kommun
Kinda kommun
Östersunds kommun
Arboga kommun
Svenljunga kommun
Uppsala kommun
Borlänge kommun
Värnamo kommun
Vårgårda kommun
Eda kommun
Varbergs kommun
Karlskrona kommun
Stenungsunds kommun
Örebro kommun
Växjö kommun
Huddinge kommun 68,0−77,9
Ale kommun
Söderköpings kommun
Vara kommun
Partille kommun
Lomma kommun
Essunga kommun
Danderyds kommun
Älmhults kommun
Vaxholms stad
Sollentuna kommun
Sundbybergs stad

tabell 11. Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga avfall?
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55Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Kommun Positiva %
Hjo kommun 92,2
Forshaga kommun 90,3
Örnsköldsviks kommun 88,5
Degerfors kommun 88,5
Hammarö kommun 88
Knivsta kommun 87,8
Oxelösunds kommun 87,7
Karlshamns kommun 87
Arvika kommun 86,6
Svedala kommun 86,1
Bollebygds kommun 76,0−85,9
Hudiksvalls kommun
Laholms kommun
Sotenäs kommun
Älvkarleby kommun
Tibro kommun
Jönköpings kommun
Gnesta kommun
Kävlinge kommun
Munkfors kommun
Avesta kommun
Ystads kommun
Kristinehamns kommun
Kungsörs kommun
Håbo kommun
Sala kommun
Bodens kommun
Landskrona stad
Vellinge kommun
Säters kommun
Nynäshamns kommun
Höganäs kommun
Lidingö stad
Öckerö kommun
Uppsala kommun
Kungsbacka kommun
Sjöbo kommun
Karlstads kommun
Mjölby kommun
Karlskoga kommun
Marks kommun
Finspångs kommun
Ängelholms kommun
Åmåls kommun
Motala kommun
Linköpings kommun
Lerums kommun
Sollefteå kommun
Kalix kommun
Högsby kommun
Arvidsjaurs kommun

Kommun Positiva %
Eslövs kommun
Tingsryds kommun
Gävle kommun
Norrtälje kommun
Kungälvs kommun
Malung-Sälens kommun
Hallsbergs kommun
Luleå kommun
Vännäs kommun
Region Gotland
Borås stad
Skellefteå kommun
Vårgårda kommun
Sundsvalls kommun
Tanums kommun
Ale kommun
Värnamo kommun
Varbergs kommun 56,0−75,9
Huddinge kommun
Hultsfreds kommun
Kinda kommun
Kumla kommun
Täby kommun
Örebro kommun
Säffle kommun
Eda kommun
Svenljunga kommun
Kramfors kommun
Vara kommun
Borlänge kommun
Karlskrona kommun
Tyresö kommun
Östersunds kommun
Arboga kommun
Stenungsunds kommun
Essunga kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Vaxholms stad
Partille kommun
Sundbybergs stad
Söderköpings kommun
Danderyds kommun
Lomma kommun

tabell 12. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall?
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56 Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Sjöbo kommun 91,7
Karlshamns kommun 90,4
Örebro kommun 89,8
Hjo kommun 89,7
Laholms kommun 89,6
Jönköpings kommun 89,4
Oxelösunds kommun 88,5
Höganäs kommun 88,3
Ängelholms kommun 87,7
Lomma kommun 87,5
Eslövs kommun 77,0−87,3
Örnsköldsviks kommun
Sala kommun
Munkfors kommun
Svedala kommun
Sotenäs kommun
Essunga kommun
Kramfors kommun
Region Gotland
Sollefteå kommun
Söderköpings kommun
Degerfors kommun
Tibro kommun
Hultsfreds kommun
Uppsala kommun
Kristinehamns kommun
Varbergs kommun
Ystads kommun
Hudiksvalls kommun
Finspångs kommun
Östersunds kommun
Tanums kommun
Knivsta kommun
Kalix kommun
Svenljunga kommun
Högsby kommun
Luleå kommun
Arvika kommun
Kungsbacka kommun
Värnamo kommun
Vårgårda kommun
Hammarö kommun
Tingsryds kommun
Borås stad
Gävle kommun
Motala kommun
Marks kommun
Karlskrona kommun
Linköpings kommun
Arvidsjaurs kommun
Åmåls kommun

Kommun Positiva %
Karlskoga kommun
Forshaga kommun
Avesta kommun
Landskrona stad
Växjö kommun
Skellefteå kommun
Mjölby kommun 57,0−76,9
Öckerö kommun
Nynäshamns kommun
Kumla kommun
Eda kommun
Norrtälje kommun
Vellinge kommun
Karlstads kommun
Lidingö stad
Älvkarleby kommun
Säters kommun
Gnesta kommun
Täby kommun
Kinda kommun
Sigtuna kommun
Bollebygds kommun
Tyresö kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Älmhults kommun
Kävlinge kommun
Huddinge kommun
Sollentuna kommun
Vännäs kommun
Vara kommun
Säffle kommun
Bodens kommun
Borlänge kommun
Malung-Sälens kommun
Hallsbergs kommun
Håbo kommun
Sundsvalls kommun
Sundbybergs stad
Danderyds kommun
Vaxholms stad
Stenungsunds kommun
Kungälvs kommun
Ale kommun
Lerums kommun
Partille kommun

tabell 13. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall och tidningar?
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57Krit k på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Kommun Positiva %
Svedala kommun 94,4
Örnsköldsviks kommun 93,8
Hjo kommun 93,4
Hudiksvalls kommun 92,4
Bodens kommun 92,4
Sjöbo kommun 92,2
Jönköpings kommun 92,2
Karlshamns kommun 92,0
Eslövs kommun 91,9
Mjölby kommun 91,4
Kungsbacka kommun 81,0−90,9
Motala kommun
Vellinge kommun
Höganäs kommun
Ystads kommun
Knivsta kommun
Ängelholms kommun
Gnesta kommun
Öckerö kommun
Nynäshamns kommun
Älvkarleby kommun
Skellefteå kommun
Örebro kommun
Hultsfreds kommun
Kävlinge kommun
Oxelösunds kommun
Tibro kommun
Kalix kommun
Avesta kommun
Håbo kommun
Kristinehamns kommun
Laholms kommun
Lomma kommun
Uppsala kommun
Kumla kommun
Karlstads kommun
Östersunds kommun
Gävle kommun
Sundsvalls kommun
Luleå kommun
Linköpings kommun
Hallsbergs kommun
Forshaga kommun
Degerfors kommun
Kungsörs kommun
Malung-Sälens kommun
Region Gotland
Sala kommun
Varbergs kommun
Borlänge kommun
Huddinge kommun

Kommun Positiva %
Hammarö kommun
Lerums kommun
Karlskrona kommun
Finspångs kommun
Kungälvs kommun
Arvidsjaurs kommun
Växjö kommun
Landskrona stad
Stenungsunds kommun
Sigtuna kommun
Högsby kommun
Marks kommun
Partille kommun
Kramfors kommun
Säffle kommun
Söderköpings kommun
Vårgårda kommun
Tanums kommun
Åmåls kommun
Sollentuna kommun
Karlskoga kommun
Borås stad
Svenljunga kommun
Danderyds kommun
Täby kommun
Arvika kommun
Värnamo kommun
Tyresö kommun
Vännäs kommun
Sollefteå kommun
Sotenäs kommun
Ale kommun
Munkfors kommun
Lidingö stad
Arboga kommun
Vaxholms stad 61,0−80,9
Norrtälje kommun
Säters kommun
Eda kommun
Bollebygds kommun
Tingsryds kommun
Sundbybergs stad
Essunga kommun
Älmhults kommun
Kinda kommun
Vara kommun

tabell 14. Tycker du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt avfall?
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58 Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Arvika kommun 70,8
Svenljunga kommun 69,0
Oxelösunds kommun 68,6
Vårgårda kommun 67,9
Mariestads kommun 66,7
Töreboda kommun 65,1
Vännäs kommun 64,7
Luleå kommun 63,9
Forshaga kommun 63,6
Arvidsjaurs kommun 63,6
Höganäs kommun 53,0−63,5
Hudiksvalls kommun
Tibro kommun
Knivsta kommun
Bodens kommun
Hjo kommun
Essunga kommun
Bollebygds kommun
Älvkarleby kommun
Kungsörs kommun
Borlänge kommun
Mjölby kommun
Eda kommun
Sjöbo kommun
Marks kommun
Gullspångs kommun
Ystads kommun
Tyresö kommun
Vellinge kommun
Lerums kommun
Örnsköldsviks kommun
Munkfors kommun
Degerfors kommun
Skellefteå kommun
Landskrona stad
Tanums kommun
Kramfors kommun
Linköpings kommun
Kristinehamns kommun
Kalix kommun
Finspångs kommun
Kinda kommun
Nynäshamns kommun
Jönköpings kommun
Kungsbacka kommun
Hammarö kommun
Håbo kommun
Tingsryds kommun
Kävlinge kommun
Växjö kommun
Laholms kommun

Kommun Positiva %
Östersunds kommun
Söderköpings kommun
Hultsfreds kommun
Ängelholms kommun
Ale kommun
Nacka kommun
Avesta kommun
Gnesta kommun
Karlshamns kommun
Svedala kommun
Sollefteå kommun 43,0–52,9
Hallsbergs kommun
Malung-Sälens kommun
Karlskrona kommun
Arboga kommun
Säffle kommun
Motala kommun
Varbergs kommun
Örebro kommun
Värnamo kommun
Region Gotland
Huddinge kommun
Lidingö stad
Sundsvalls kommun
Sigtuna kommun
Täby kommun
Uppsala kommun
Sotenäs kommun
Kumla kommun
Åmåls kommun
Danderyds kommun
Karlstads kommun
Borås stad
Eslövs kommun
Säters kommun
Älmhults kommun
Norrtälje kommun
Vara kommun
Köpings kommun
Stenungsunds kommun
Sala kommun 23,0−42,9
Gävle kommun
Sollentuna kommun
Högsby kommun
Kungälvs kommun
Öckerö kommun
Sundbybergs stad
Vaxholms stad
Lomma kommun
Partille kommun

tabell 15. Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen?
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