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Version 1.3 

 

Delegationsordning lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår delegationsordning för lag (2020:XX) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen.  

Förslag till beslut 
Att nämnden beslutar om föreslagen delegationsordning 

Bakgrund 
Den 18 maj lämnades ett utkast till lagrådsremiss från Socialdepartementet till Regeringen angående 

en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Åtgärderna ska syfta till att förhindra 

spridning av det virus som orsakar covid-19. Med serveringsställen avses en inrättning där det 

bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet 

ges till förtäring på stället. Kommunens nämnd som ansvarar för tillsynsuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet utpekas som ansvarig för tillsyn enligt den nya lagen. I Hallsberg är detta drift- 

och servicenämnden och, vid risk för jäv, myndighetsnämnden. Enligt utkastet till lagrådsremiss ska 

lagen träda i kraft 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020. 

Ärendet 
Förvaltningen föreslår en delegationsordning för den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. Den nya lagen kräver snabba tillsynsåtgärder och snabba beslut, varför delegation 

till förvaltningen är nödvändig för effektiv handläggning. Beslut om föreläggande föreslås delegeras 

till enhetschef, och som ersättare förvaltningschef. Ett föreläggande kan utgöra både ett påbud och 

ett förbud. Den åtgärd som vidtas av kommunen ska vara proportionerlig. Är överträdelsen mindre 

allvarlig kan det finnas utrymme för kommunen att söka rättelse genom enbart råd eller 

uppmaningar. Hörsammas inte kommunens uppmaning kan kommunen istället rikta ett föreläggande 

till den som driver serveringsstället att, till exempel, ta bort ett visst antal bord och stolar så att 

avstånden mellan besökarna blir större. I en situation med omfattande trängsel på serveringsstället 

kan dock kommunen behöva meddela ett omedelbart förbud mot fortsatt verksamhet. Ett förbud 

kan vara partiellt och förbjuda serveringsstället att ha öppet efter ett visst klockslag. Vidare kan 

kommunen förbjuda serveringsstället att ta emot fler än ett visst antal gäster samtidigt. Innan 

kommunen fattar beslut ska den vid behov samråda med smittskyddsläkaren. 

Lagen ger möjlighet att förena föreläggande med vite. Denna möjlighet bör inte delegeras.  

Ingen taxa kommer att bli aktuell för tillsyn enligt denna lag. Regeringen avser att kompensera 

kommunerna för de kostnader som merarbetet orsakar. 
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Vilken nämnd ansvarar för tillsynen enligt den nya lagen? 

Enligt lagförslagets 4 § ansvarar den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet för tillsyn över att den nya lagen och anslutande 

föreskrifter följs. Detta får förstås som att det som avses är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken. Delegering av ärenden 

förutsätter att nämnden ansvarar för området i sig. Eftersom nämnden enbart kan delegera beslut i ärenden/ärendegrupper inom ramen för sitt eget 

ansvarsområde är det viktigt att ta reda på hur ansvarsfördelningen mellan nämnderna ser ut innan ett förslag till beslut om delegering tas fram. Det har 

kommit frågor till förbundet om hur kommunen bör gå tillväga om tillsynen enligt den nya lagen ska läggas på krisledningsnämnden. Avseende denna fråga 

hänvisar vi till SKR:s information om krisledningsnämnden. 

När kan beslut om delegering av ärenden enligt den nya lagen fattas?  

Denna promemoria har upprättats med utgångspunkt i lagrådsremissen avseende den nya lagen. Remissen lämnades utan erinran av Lagrådet den 28 maj 

2020. Vi gör bedömningen att beslut om delegering inte kan fattas av den ansvariga nämnden förrän lagförslaget har antagits av Riksdagen. I dagsläget är 

det inte klart när detta kommer att ske. Detta underlag bör fram till dess betraktas som ett underlag för beredningen inför ett beslut om delegering. 

Ärenden/ärendegrupper som omfattas av delegationsförbud. Bestämmelserna om nämnder i kommunallagen (2017:725), KL, gäller för delegation av 

ärenden inom miljönämnderna. Det innebär att KL:s allmänna bestämmelser om delegering gäller, bl.a. vad gäller vissa ärenden och ärendegrupper där 

beslutanderätten inte får delegeras (s.k. delegationsförbud). Nämnden måste i normalfallet alltid besluta i ärenden/ärendegrupper som omfattas av 

delegeringsförbud enligt KL respektive speciallag. Det finns dock en viss möjlighet till undantag från denna huvudregel vad avser brådskande ärenden (se 

nedan). 

6 KAP 38 § KL Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller  

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Den nya lagen innehåller inget ytterligare förbud mot delegering av ärenden än vad som framgår av KL:s bestämmelser. 

Undantag från delegationsförbudet för brådskande ärenden I vissa fall kan även sådana ärenden som omfattas av delegationsförbud delegeras 6 kap. 39 § 

KL). Det gäller enbart sådana ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det är bara ordföranden eller annan ledamot i 
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nämnden som kan ges rätt att besluta i brådskande ärenden. Beslut om förelägganden eller förbud enligt den nya lagen kan enligt vår bedömning enbart i 

undantagsfall betraktas som ett brådskade ärende. Delegering av ärenden inom gemensamma nämnder och inom ramen för interkommunal 

avtalssamverkan. För delegering av ärenden inom en gemensam nämnd i vilken två eller flera kommuner samverkar finns det särskilda bestämmelser i 9 

kap. 30 § KL. Dessa kompletterar bestämmelserna om delegering i 6 respektive 7 kap. KL (9 kap. 23 § KL). En gemensam nämnd får uppdra åt en anställd i 

någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens vägnar. Ett sådant uppdrag får bara lämnas inom ramen för de begränsningar som följer 

av 7 kap. 5 § KL. Bestämmelser om förvaltningschefens vidaredelegering finns i 9 kap. 31 § KL. Samma formella krav gäller vid delegering med stöd av 9 kap. 

30–31 §§ KL som vid annan delegering av ärenden. SKR har tagit fram ett underlag om interkommunal avtalssamverkan som bl.a. behandlar frågor om 

delegering av ärenden. Detta underlag hittar du på SKR:s hemsida. 

Underlag för utformning av delegation avseende ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

Denna bilaga kompletterar en promemoria som handlar om förutsättningar för delegering av ärenden. Bilagan bör läsas parallellt med promemorian. I det 

nedanstående redovisas ett förslag till underlag för det lokala arbetet med att ta fram en delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Underlaget är utformat för att kunna utgöra en komplett delegationsordning för ärendehandläggning enligt den 

nya lagen. Underlagets uppbyggnad följer handläggningsprocessen för ett tillsynsärende enligt lagen. 

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Inledning Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § 

kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL beslutar Xnämnden att i nedan redovisade 

ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. Generell begränsning av delegeringens omfattning Delegeringen ger inte rätt 

att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden enligt 6 

kap. 39 § KL.  

Anmälan av beslut 

Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (6 kap. 40 § 

och 7 kap. 8 § KL). Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § 

andra stycket KL). Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (7 kap. 8 § KL). Beslut som 

fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska anmälas till förvaltningschefen (7 kap. 8 § KL). 
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Delegationsordning Drift- och Serviceförvaltningen 

Lag (2020:xx) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Där inget annat anges avser lagrumshänvisningar lagen (2020:XXX) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Hänvisningar avser följande lagar: 

kommunallagen (2017:725), KL, samt förvaltningslagen (2017:900), FL. 

Förkortningar: 
DOS – Drift- och Serviceförvaltningen 
FC - Förvaltningschef 

 Ärende Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Beslut i brådskande ärenden 

1 Beslut i ärenden som 
är så brådskande att 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Ordföranden  Vid nämndens 
ordförandes 
frånvaro eller 
förfall; nämndens 
vice ordförande 

 

Förvaltningschefens vidaredelegering 

2 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
annan anställd i 
kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt 
denna 
delegationsordning 
delegerats till 
förvaltningschef inom 
nämndens 
verksamhetsområde 

7 kap. 6 § KL Förvaltningschef   

Beslut under handläggningen 
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3 Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning, 
exempelvis obefogade 
klagomål 

 Miljöinspektör   

4 Beslut att avvisa en 
framställning som är 
så ofullständig eller 
oklar att den inte kan 
tas upp till prövning 

20 § andra stycket FL Miljöinspektör   

5 Beslut att begära att 
den som anlitar 
ombud ska medverka 
personligen vid 
handläggningen av ett 
ärende 

14 § första stycket FL Miljöinspektör   

6 Beslut att ett ombud 
eller biträde som är 
olämpligt för sitt 
uppdrag inte längre 
får medverka i ärendet 

14 § andra stycket FL Enhetschef Förvaltningschef  

7 Beslut att begära att 
ett ombud styrker sin 
behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det 
innehåll som framgår 
av 15 § första stycket 
FL 

15 § första stycket FL Miljöinspektör   

8 Beslut att förelägga 
part eller ombud att 
styrka ombudets 
behörighet genom en 

15 § andra stycket FL Miljöinspektör   
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fullmakt med det 
innehåll som framgår 
av 15 § första stycket 
FL 

9 Beslut att begära att 
en handling bekräftas 
av avsändaren 

21 § FL Miljöinspektör   

Upplysningar och tillträde 

10 Beslut om att av den 
som driver 
serveringsställe 
begära de 
upplysningar och 
handlingar som 
behövs för tillsynen. 

5 § Miljöinspektör   

11 Beslut om att begära 
tillträde till sådana 
lokaler, områden och 
entréer som avses i  
3 § för att utöva 
tillsynen. 

5 § Miljöinspektör   

12 Beslut om att hos 
Polismyndigheten 
begära sådan hjälp 
som behövs för 
genomförande av 
åtgärder enligt lagens 
5 §. 

6 § Miljöinspektör   

Förelägganden och förbud 

13 Beslut om 
föreläggande att vidta 
smittskyddsåtgärder 
enligt lagens 3 § och 

7 och 8 §§ Enhetschef Förvaltningschef  
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anslutande 
föreskrifter för att 
förhindra spridning av 
det virus som orsakar 
covid-19.  

14 Beslut om 
föreläggande om 
stängning av 
serveringsställe för 
viss tidsperiod eller 
tills vidare 

7 och 8 §§ Enhetschef Förvaltningschef  

15 Beslut om 
föreläggande om 
stängning av viss del 
av serveringsställe för 
viss tidsperiod eller 
tills vidare. 

7 och 8 §§ Enhetschef Förvaltningschef  

16 Beslut om 
föreläggande om 
stängning av hela eller 
del av serveringsställe 
under vissa tider på 
dygnet. 

7 och 8 §§ Enhetschef Förvaltningschef  

17 Beslut om 
förordnande att ett 
föreläggande ska börja 
gälla vid en annan 
tidpunkt än den som 
anges i 7 § tredje 
stycket 

7 § tredje stycket Enhetschef Förvaltningschef  

18 Återkallelse av ett 
föreläggande som 

 Delegat i ärendet   
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 meddelats med stöd 
av delegering 

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut 

18 Överklagande av 
beslut eller dom som 
innebär en ändring av 
delegatens beslut. 

 Delegat i ärendet   

19 Beslut om 
rättelse/ändring av 
beslut som delegaten 
fattat enligt de 
förutsättningar som 
anges i 36–39 §§ FL 

36–39 §§ FL Delegat i ärendet   

20  Beslut att avvisa 
överklagande av 
beslut som för sent 
inkommet enligt vad 
som anges i 45 § 
första stycket andra 
meningen FL 

45 § första stycket 
andra meningen FL 

Förvaltningschef   
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Månadsrapport ekonomi, maj 2020

§ 64

20/DOS/24
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2020-06-10

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2020-05-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 33 003 -        33 003 -            -                   0%

Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 9 847 -          9 847 -              -                   0%

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 306 -             306 -                 -                   0% 85 -                   

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 435 -          2 435 -              -                   0% 1 148 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 18 -               18 -                   -                   0% 18 -                   

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 5 -                  5 -                      -                   0% 115                  

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 284 -          2 284 -              -                   0% 758 -                 

Gatuingenjör, Ansvar 302300 7 300 -          7 300 -              -                   0% 2 899 -              

Gata/Park Ansvar 330000 14 072 -        14 072 -            -                   0% 5 428 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 1 105 -          1 105 -              -                   0% 577 -                 

Bostadsanpassning 112190 2 665 -          2 665 -              -                   0% 897 -                 

Städ, Ansvar 1122* 139 -             139 -                 -                   0% 896                  

Måltid, Ansvar 1123* 153 -             153 -                 -                   0% 401                  

Miljö, Ansvar 210000 2 174 -          2 174 -              -                   0% 1 288 -              

Bygglov, Ansvar 220000 347 -             347 -                 -                   0% 195 -                 

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                -                    -                   0% 386 -                 

Totalt DOS Skatt 33 003 -      33 003 -         -                0% 12 267 -         

Orsaker till avvikelse:

Tillkommer utöver budgetram på -8 200 tkr överföringar av investeringsbudget från 2019 för Ortsbesök 234 tkr, Källsortering 433 tkr, 

Ridhuset Lindhult 880 tkr och Skördetröskan inventarier 100 tkr (Beslut av KS 21 april).

Överföring av Strategiska investeringar från 2019 för Kommunhuset -2 000 tkr, Allébadet -1 020 tkr och reception centrumhuset -496 

tkr (Beslut av KS 21 april).

Extra tilldelning av höjd PO-avgift på 501 tkr till driften. 

Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget:  Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 31 maj 

på 979 tkr. Vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram.  Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit 

utfört så befarar vi att ett avslut kan komma i år och kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Men det är för tidigt 

att se hur det kommer påverka vårt resultat redan nu eller om det kommer skjutas på framtiden igen.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2020-05-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök,budget - 234 tkr från 2019 -434 -434 0 0% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda -925 -925 0 0% 0

Möbler och inredning till Skördetröskan -600 -600 0 0% -44

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -396

Källsortering miljörum,  budget -433 tkr från 2019 -433 -433 0 0% 0

Ridhuset Lindhult, budget -880 tkr från 2019 -880 -880 0 0% -41

Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar -800 -800 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% -207

Måltidsavdelningen maskiner kök -1 200 -1 200 0 0% -587

Städavdelningen:

Maskiner -175 -175 0 0% -145

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon -850 -850 0 0% 0

Trafikanordningar -200 -200 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning -250 -250 0 0% -63

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% -1

Gatubelysning -400 -400 0 0% 0

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet -200 -200 0 0% -207

Poolbilar utbyte -400 -400 0 0% 0

Poolcyklar -50 -50 0 0% 0

Bränsletankstation på Skördetröskan -200 -200 0 0% 0

Ekoparken -100 -100 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt:  -1 000 -1 000 0 0% -1 067

Totalt DOS Skatt  -9 847 -9 847 0 0% -2 758

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4, projekt 10096 -10 525 -20 000 -9 475 90% -11 746

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -3 319 -3 319 100% -3 063

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -1 946 -1 946 100% -73

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

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 496 -1 496 0 0% -544

Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070 -4 300 -4 300 0 0% -1 600

Transtenskolan invändig renovering, projket 10106 -1 500 -1 500 0 0% 0

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 

10107 -1 200 -1 200 0 0% -1

Folkasboskolan ventilation, projket 10104 -3 000 -3 000 0 0% -23

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112 -1 300 -1 300 0 0% 0

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -900 -900 0 0% -6

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 -2 000 -2 000 0 0% 0

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101 -1 900 -1 900 0 0% 0

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105 -2 800 -2 800 0 0% -25

Allébadet driftutrustning, projekt 10097 -1 020 -1 020 0 0% -138

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak, projekt 

10099 -2 000 -2 000 0 0% -1 658

Strategiska investeringar beslutade av KS: -34 621 -49 361 -14 740 43% -18 877
Orsaker till avvikelse DOS skatt: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202005 Budget 202005 Budget helår 

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -86 -128 -306

Teknisk planering 21500 -517 -609 -1464

Bygglovsverksamhet 21501 -195 -243 -347

Allmän markreserv 21505 -3 -13 -25

Fastighetsreglering 21506 53 19 -56

Bostads- och affärshus 21507 1 -97 -358

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -3168 -1858 -6210

Beläggning underhåll 24901 -1021 -1021 -2260

Vinterväghållning 24902 -1302 -1198 -3771

Barmarksrenhållning 24903 -4 -340 -816

Gröna ytor 24904 -25 -98 -235

Trafikanordning 24905 -300 -219 -526

Gatubelysning 24906 -1376 -1427 -3426

Broar/stödmurar 24907 -284 -519 -827

Dagvattenavledning 24908 -123 -166 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -875 -840 -840

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -8 -20

Trafikreglering 24913 -55 -246 -589

Parkeringsövervakning 24914 -164 -82 -197

Parker mm 25000 -190 -286 -685

Skogs- och naturparker 25001 -663 -490 -1182

Gräsytor 25002 -209 -176 -1336

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -211 -423 -1000

Lekplatser 25004 -377 -255 -612

Natur- och kulturreservat 25005 -23 -19 -47

Miljöbalken 26100 -772 -782 -1699

Livsmedelslagen 26101 -516 -536 -476

Alkoholtillstånd 26700 -286 -167 -400

Tobakstillstånd 26701 -101 125 300

Läkemedelstillstånd 26702 0 42 100

Bostadsanpassning 51001 -893 -1111 -2665

Avfallshantering gemensamt 87000 199 130 311

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 34 -87 -210

Förvaltningslokaler 91010 -1361 -1345 -3423

Fritidslokaler 91020 1134 616 1626

Skol- och förskolelokaler 90541 5463 5344 10819

Vård- och omsorgslokaler 91040 374 653 178

Övriga lokaler internt 91050 252 311 1567

Övriga lokaler externt 91060 -1124 -572 -445

Fastighetsförvaltning 91070 -187 -606 -1454

Vaktmästeri 91071 -1907 -1891 -4245

Teknikgrupp 91072 -536 -466 -1117

Snickare 91073 -437 -392 -1071

Hjälpmedelscentralen 91074 105 105 376

Städverksamhet 91080 -1806 -1761 -4238

Övrigt städ externt 91090 1308 1248 2136

Gemensamma verksamheter 92000 -1688 -2212 -3484

Fordonsförvaltare 92016 112 -2 -4

Personal intern försäljning 92021 1205 570 1368

Maskiner intern försäljning 92022 320 353 850

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -2 8 19

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -16 -15 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 3 0 0

Måltidsverksamhet 92030 563 -64 -153

Ej attesterat -573 0 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -12267 -13246 -33003

Orsaker till avvikelse Strategiska investeringar beslutade av KS: Exploatering Samsala och Hässlebergsskogen saknar budget 

men pågår, ska fördelas mellan Gata och VA. Prognosen ej med i Tertialrapporten som lämnats till KSF då fördelningen ännu 

inte är klar. Prognosen till årets slut för Skördetröskan visar ett underskott på 9 475 tkr. Beräknad avvikelse till slutet av året 

för Stratigiska investeringar är 14 740 tkr per 31 maj.
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Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2005 Budget 2005 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -2201 -1548 -3706

VA-avgifter hushåll 86501 8443 8666 26000

VA-avgifter industri 86502 2453 2201 5762

Inventering VA-nät 86504 -578 -357 -857

Anskaffning vatten 86505 -539 -1356 -3253

Produktion vatten 86506 -372 -360 -864

Distribution vatten 86507 -240 -14 -33

VA-nät gemensamt 86508 -1905 -1804 -4337

Avloppspumpstationer 86509 -214 -369 -886

Reningsverk 86510 -4627 -4710 -11724

Reserv vattentäkter 86511 -134 -60 -144

Leverans vatten 86512 -1110 -1371 -3292

Spillvattenavledning 86513 -576 -212 -509

Dagvattenavledning 86514 -18 -195 -469

Dagvattenhantering 86515 -4 -12 -28

Slamhantering VA 86516 -288 -133 -318

Vattenmätning 86517 -345 -393 -944

Maskiner VA 86518 -265 -188 -453

Ej attesterade fakturor -10

Totalt -2530 -2215 -55

I dagsläget beräknas ingen avvikelse mot budget till slutet av året av de projekt som beslutats av nämnden. 

I dag finns dock en avvikelse på + 6 213 tkr mot tilldelad investeringsram från KS.                                                                                                                 

I tabellen ovan är ej nyttjad budget överförd från 2019 för Nödvattenrum, Huvudvattenledning (Rala) och 

Sjöledning Tisaren, beslutat av KS 21 april.  Ny beslutad budget -2 900 tkr för Huvudvattenledning 
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Övriga ärenden

§ 67

20/DOS/53
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Mötets avslutande

§ 68
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