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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Drift-och servicenämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-20
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2020-05-25 till och med 2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet Drift- och servicenämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 48 Sammanträdets inledning
§ 49 Remiss, Avfallsplan
§ 50 DOS Tertialrapport 2020
§ 51 Rapport upphandling
§ 52 NKI mätning Kumla-Hallsberg presentation
§ 53 Kvartalsrapport sjukfrånvaro
§ 54 Meddelanden till nämnden 200520
§ 55 Redovisning av delegeringsbeslut till nämnden 200520
§ 56 Övriga ärenden
§ 57 Mötets avslutande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 48- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmälde jäv

4. Tjänstgörande ersättare
Lillemor Pettersson (S) ersätter Toni Blanksvärd (S)

5. Val av justerare
Lotta Öhlund (MP) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 48
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 49 - Remiss, Avfallsplan 
(20/DOS/22)

Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner inneha en renhållningsordning med en avfallsplan och 
lokala föreskrifter om avfallshanteringen i kommunerna. Syftet med den kommunala avfalls-
planen är att styra avfallshanteringen mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle.
De senaste 20 åren har inneburit stora förändringar för avfallshanteringen i Sverige. Det har 
lett till att det finns potential till förbättringar inom hanteringen av avfallet, både ur ett 
nationellt perspektiv och på en enskild kommunal nivå.

Sydnärkes kommunalförbund håller på att ta fram en ny avfallsplan då den befintliga planen 
gäller till och med 2020.

Ett yttrande över avfallsplanen kommer att lämnas från Hallsbergs kommun gemensamt och 
det sammanställs av miljöstrategen på kommunstyrelseförvaltningen, och kommer att 
redovisas för nämnden.

Gösta Hedlund (C) lämnade följande synpunkter om planen på mötet:

Nulägesbeskrivningen förefaller bygga på mycket gamla uppgifter, tveksam till innehållet i 
den. Sid 2. angående antalet hushåll i Askersunds kommun, så är antalet hushåll för 2016 
342 stycken, verkar vara orimligt antal. Det borde även vara redovisat läge för 2019.

Det finns ett par företag som nämns i texten som inte existerar idag:

 Trioplast i Lekeberg har upphört sedan snart ett år tillbaka
 Hedlunds Jord och Skog AB är inget aktiebolag och den aktuella lagringen av icke-farligt avfall 

har upphört sedan 10 år tillbaka.

Utkastet av tjänsteyttrande från kommunstyrelseförvaltningen innehåller några stavfel och 
syftningsfel, förvaltningschefen tar med synpunkterna och lämnar dem till miljöstrategen för 
korrigering av yttrandet.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Måldokument_leverans
 Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning_leverans
 Bilaga 2 - Uppföljning av avfallsplan_leverans
 Bilaga 3 - Framtida insamlingssystem och anl_leverans
 Bilaga 4 - Styrmedel_leverans
 Bilaga 5 - Deponier_leverans
 Yttrande från DOS förvaltningschef 200507
 Yttrande gällande remiss för ny avfallsplan 2021-2025

Paragrafen är justerad
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Remiss, Avfallsplan

§ 49

20/DOS/22
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Inledning 

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för kommunernas arbete mot en långsiktigt hållbar 
avfallshantering. Genom avfallsplanen ska kommunerna sträva uppåt i avfallshierarkin där 
mängden avfall minskar och återvinningen av material ökar. Både ökad återanvändning och 
materialåtervinning är prioriterat för att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering. Mål och 
åtgärder fokuserar därför på att förebygga att avfall uppkommer och att det avfall som uppstår 
ska omhändertas på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. 
 
Kommunerna och Sydnärkes kommunalförbund har gjort mycket under föregående 
avfallsplaneperiod, men det finns mer att göra. Avfallsplanen beskriver vad som behöver 
uppnås under de kommande fem åren. Vilket arbete som gjorts tidigare anges inom respektive 
målområde. Genom ökad information och dialog med kommuninvånare kan en ökad grad av 
återanvändning och återvinning uppnås. Ihop med detta måste de faktiska möjligheterna till 
inlämning av avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas utvecklas.  
 
Målen i avfallsplanen har utgångspunkt i de globala och nationella miljömålen. Utöver dessa 
mål har även kommunerna miljömål. Genom att arbeta för måluppfyllelse av målen i 
avfallsplanen och sträva uppåt i avfallshierarkin kommer arbetet bidra till att kommunala, 
nationella och globala mål uppfylls.  

Nationella och internationella miljömål 

EU:s avfallslagstiftning samt Sveriges nationella avfallsplan och 

avfallsförebyggande program 

Naturvårdsverket fastställde hösten 2018 Sveriges nya nationella avfallsplan och 
avfallsförebyggande program: Att göra mer med mindre. Planen och det förebyggande 
programmet bygger på EU:s avfallslagstiftning och avfallshierarkin (avfallstrappan). Flera 
ändringar har gjorts i EU:s avfallslagstiftning de senaste åren vilket också avspeglas i den 
svenska lagstiftningen. Syftet med ändringarna är att främja en cirkulär ekonomi, att förebygga 
avfall och, när det inte går, avsevärt öka återvinningen av kommunalt avfall och förpackningar. 
Ett uttalat mål är att förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt 
avfall ska ha ökat till minst 55 viktprocent år 2025. 
 
Genom att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och cirkulära materialflöden kan 
resurserna i avfallet tas tillvara. Materialåtervinningen behöver öka på ett säkert sätt och det är 
viktigt med teknikutveckling och efterfrågan på återvunnet material. Det behövs också stora 
insatser för att gå mot en mer hållbar produktion och konsumtion. Nedskräpning är ett nytt 
område som uppmärksammas och som pekas ut som viktigt att arbeta med.  

FN:s globala hållbarhetsmål 

2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål och 169 delmål för en 
bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
 
I Agenda 2030 finns avfallsmål främst under mål 12: 

• till 2030 halvera det globala matsvinnet per person 

• till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända 

och återvinna avfall 
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Nationella miljömål 

Avfallshantering och avfallsförebyggande är främst placerade under miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. I detta mål finns följande preciseringar: 

• Användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 

resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 

energikällor används. 

• Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkelt att använda för konsumenterna och avfallet 

förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt 

samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

Avfall Sverige, 25/25-målet 

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar 
märkbart högre upp i avfallshierarkin. Avfall Sverige har också valt att komplettera det 
långsiktiga målet med 25/25-målet. Målet innebär att till år 2025 ska mat- och restavfallet 
minska med 25 procent, jämfört med 2015. 
 
Sydnärkes kommunalförbund har valt ansluta sig till detta mål.  

Syftet med avfallsplanen 

Syftet med avfallsplanen är att genom ökad kunskap och medvetenhet hos kommuninvånarna 
samt långsiktig avfallsplanering leda avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle där alla 
upplever att det är lätt att göra rätt och mängden avfall minskar. 

Framtagande av avfallsplanen 

Framtagandet av avfallsplanen har följt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en 
avfallsplan. Avfallsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från 
Sydnärkes kommunalförbund och kommunerna. Arbetsgruppens representanter har fört dialog 
och inhämtat synpunkter inom sina respektive förvaltningar under arbetets gång. Under våren 
2020 skickades ett förslag till ny avfallsplan på remiss inom kommunernas förvaltningar och 
bolag. Därefter har avfallsplanen ställts ut under xx veckor. Beslut om antagande har gjorts av 
varje kommuns fullmäktige. Delar av Sydnärkes kommunalförbund har utgjort styrgrupp för 
framtagandet. 
 
Avfallsplanen innehåller tre målområden som är uppdelade i mer detaljerade delmål. För varje 
delmål har ansvariga utsetts. Till varje delmål är åtgärder kopplade. Åtgärderna ska ses som 
förslag på vad som kan göras för att delmålen ska kunna nås. Det är upp till varje kommun att 
själva bestämma vad som behöver göras och hur man ska organisera sig för att nå målen. 
Avfallsplanen fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för, hushållsavfall och 
kommunens egna verksamhetsavfall. Övrigt avfall ingår i avfallsplanen i den mån som 
kommunen har rådighet över att påverka det. 
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Ansvarsfördelning 

Då denna avfallsplan är gemensam för Sydnärkes kommunalförbund och de fyra kommunerna 
Laxå, Lekeberg, Askersund och Hallsberg är det viktigt med en tydlighet i hur 
ansvarsfördelningen ser ut och hur avfallsplanen ska genomföras. 
 
Kommunerna har i sina respektive kommunfullmäktige beslutat om avfallsplanen och är 
ansvariga för planens genomförande. Hur kommunerna och Förbundet ska arbeta tydliggörs i 
Förbundsordningen som även ska följas i genomförandet av avfallsplanen. 
 
Sydnärkes kommunalförbund har ansvar för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering samt insamling och behandling av hushållsavfallet i kommunerna. De har även 
ansvar för drift av återvinningscentralerna där insamling och behandling ingår. Avseende 
avfallsplanen har Förbundet ansvar för att vara sammanhållande för att planen genomförs och 
följs upp. 
 
Respektive kommun har ansvar för det avfall som uppkommer i sina egna verksamheter och 
ska säkerställa att det hanteras på ett korrekt sätt. Kommunerna äger även frågan kring 
nedskräpning och renhållning på allmän platsmark.  
 
Tillsyn enligt miljöbalken utförs av Sydnärkes miljöförvaltning för de tre kommunerna Laxå, 
Askersund och Lekeberg. För Hallsbergs kommun utförs tillsynen av den gemensamma 
miljöenheten för Hallsbergs och Kumlas kommuner. 
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Genomförande och uppföljning 

Avfallsplanens mål är satta till 2025, men kommer att följas upp årsvis. Vid respektive delmål 
anges hur målet kommer att följas upp. Uppföljningen kommer att ske för respektive målområde 
och på delmålsnivå. 
 
I genomförandet av avfallsplanen ligger fokus på att uppnå de satta målområdena och 
delmålen. Åtgärderna ska ses som möjliga verktyg och aktiviteter för vägen till måluppfyllelse, 
men även andra än de föreslagna åtgärderna kan leda till att målen nås. Andra åtgärder än de 
föreslagna är alltså möjliga att vidta för att nå målen inom respektive kommun. 
 
För att ha en avfallsplan där kommunerna och Förbundet arbetar med de mest relevanta, 
aktuella eller prioriterade åtgärderna behövs ett samarbete mellan Förbundet och kommunerna. 
Respektive kommun är ansvariga för att presentera vilka relevanta åtgärder som ska vidtas 
samt implementera relevanta mål i sina verksamheter. Förslagsvis kan Förbundet och 
respektive kommunerna ta fram handlingsplaner för detta. Målen följs upp årsvis inom 
respektive organisation med stöttning av Förbundet. Genom att välja ut de åtgärder som är 
relevanta och aktuella utifrån de förutsättningar och det som övrigt händer i kommunen blir det 
möjligt att fokusera på målen och de åtgärder som bedöms göra störst nytta då. 

Mål och åtgärder 

Målområde 1 – Hållbar konsumtion och förebyggande av avfall 

Målet är att förebygga uppkomsten av avfall. Att förebygga avfall är det högst prioriterade steget 
i avfallstrappan. 
 
Ett sätt att förebygga avfall är att minska konsumtionen. Avfall kan också förebyggas genom att 
konsumtionen blir mer hållbar. Då målområdet även berör hur människors beteenden och 
konsumtion kan påverkas har kommunerna till viss del liten rådighet. Däremot har kommunerna 
en viktig roll som föregångare som kan visa på möjligheter och vägen till förändring. Ett aktivt 
agerande för att minska konsumtionen och förebygga avfall kan exempelvis ske genom att 
använda upphandling och inköp som verktyg. Förbundet har en viktig roll i att motivera och ge 
information till hushållen samt se till att det finns system som gör det lätt att göra rätt. 
 
Det är viktigt att jobba med målet för att minska påverkan på människors hälsa, natur och klimat 
genom att minska transporter och utvinning av naturresurser. 
 
Målet kan uppnås genom att på olika sätt aktivt arbeta för att öka medvetenheten hos hushåll 
och verksamheter.  Det kan exempelvis göras genom att låta de kommunala verksamheterna 
visa vägen och vidta åtgärder som även kan tillämpas på hushållen. För att uppnå en ökad grad 
av återanvändning och återvinning behövs också ytterligare information och dialog med 
kommuninvånare. Att utveckla de faktiska möjligheterna att lämna in avfall som kan 
återanvändas och materialåtervinnas och göra det lätt att göra rätt kan också leda till ökad 
återanvändning och återvinning. 
 
Under avfallsplaneperioden 2017-2020 har mängden restavfall minskat. Den stora förklaringen 
är att Hallsberg började med utsortering av matavfall under 2016. Arbetet med att minska 
matsvinnet och sortera ut och minska mängden matavfall i restavfallet har genom införandet av 
gröna påsen stor potential att öka.  
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Delmål 

Delmål Åtgärder Ansvarig 

Delmål 1: Mängd restavfall per 

invånare har minskat med 15% år 

2025 jämfört med 2020 

• Öka kunskapen om kommuninvånarnas 

attityder och beteenden kring 

avfallshantering för att anpassa 

kampanjer och information till målgrupper. 

• Motivera invånare och verksamma att 

minska sitt avfall genom information och 

kampanjer om hur avfall kan förebyggas, 

återanvändas och återvinnas 

• Styra besökare på ÅVC till återbruk i 

första hand 

• Kontinuerligt utbilda personal på 

ÅVC:erna om förebyggande av avfall 

• Fortsätta att utveckla systemen för 

mottagande och hantering av 

återbruksmaterial 

• Ta fram ett system för återbruk av möbler 

och andra lämpliga inventarier 

• Se över hanteringen av använda datorer, 

mobiltelefoner och annan elektronik inom 

de kommunala verksamheterna 

• Utreda möjlighet till att ställa in 

klädbytarskåp på förskolor så att föräldrar 

kan lämna och ta kläder  

• Inkludera avfallsförebyggande i det 

kommunala tillsynsarbetet gentemot 

verksamheter 

Förbundet 
Kommunerna 

Delmål 2: Mängden onödigt 

matavfall (matsvinn) som 

uppkommer i kommunala kök ska 

minska med 20% till 2025 jämfört 

med 2020 

• Öka kunskapen om matsvinn och dess 

miljöpåverkan hos alla som berörs inom 

kommunens verksamheter 

• Öka kunskapen om matsvinn hos 

matgästerna 

• Arbeta systematiskt för en trivsam och 

lugn måltidsmiljö inom vård, skola och 

omsorg 

• Genomföra ”minska matsvinnet”-tävlingar 

på grundskolor och gymnasium 

• Fastställa rutin för hur matsvinn ska 

minska vid inköp, beställning, tillagning 

och servering 

• Ta fram rutin för hur vägning ska utföras 

och i hur stor omfattning och intervall 

Kommunerna 
med stöd av 
Förbundet 

Page 14 of 94



   

 

 

7 (12) 
 

MÅLDOKUMENT – AVFALLSPLAN 2021-

2025 

2020-04-2 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SM \\sestofs010\projekt\21168\13010228_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\000_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\10 arbetsmtrl_dok\1. 
måldokument\måldokument_leverans.docx 
 

Delmål 3: Minimera användningen 

av engångsartiklar inom 

kommunala verksamheter där så 

är möjligt 

• Identifiera engångsartiklar där ändrad 

användning är möjlig (minska/ersättas) 

• Vidta åtgärder/införa rutin för att minska 

eller ändra användningen av 

engångsartiklar 

• Se till att goda initiativ och exempel 

uppmärksammas och sprids 

Kommunerna 

 

Delmål 4: Upphandling av varor, 

material och tjänster ska göras på 

sätt som leder till avfallsminskning 

och ökad återanvändning 

 

• Ställa krav vid upphandling och avtal för 

att minska uppkomst av avfall. Inköp sker 

utifrån cirkulär ekonomi 

• Fokusera på produkter som har stor 

påverkan på miljön och där det finns stor 

möjlighet att minska miljöpåverkan, till 

exempel it- och elektronikprodukter samt 

textil. 

• Se över hur varor som köps in fraktas och 

om det finns möjlighet att minska 

mängden emballage 

• Upphandla varor av kvalitet och utan 

farliga ämnen, så att produkten kan 

återanvändas och stanna i kretsloppet 

under lång tid 

Kommunerna 

 

Målområde 2 – Ökad materialåtervinning 

Målet är att en större andel av det avfall som idag går till förbränning ska sorteras ut för 
materialåtervinning. Med en ökad materialåtervinning kan både åtgången av resurser och 
avfallets påverkan på miljön minska. 
 
Det är viktigt att jobba med målet för att ta tillvara på det material som är möjligt att sortera och 
på så sätt öka materialåtervinningen. Genom att öka utsorteringen av restavfallet kan mängden 
material till materialåtervinning öka samtidigt som mängden restavfall minskar. Då restavfallet 
som uppkommer går till energiåtervinning är det också viktigt att farligt avfall och elektronikavfall 
sorteras ut så att det kan hanteras på rätt sätt. 
 
Målet kan uppnås genom en långsiktigt hållbar planering och att användningen av de system 
som finns idag ökar. Här är de kommunala verksamheterna nyckelaktörer som behöver visa 
vägen. Det är viktigt att motivera invånare och sprida kunskap om varför och hur fraktioner ska 
sorteras för att kunna hanteras på ett korrekt sätt. Ett fortsatt arbete med Gröna kortet-
utbildningen är en viktig del för att nå målet, men det behövs också andra 
kommunikationsvägar. För att nå målen behövs också nya system som gör det lätt att sortera 
sitt avfall. 
 
Under föregående planperiod har utsorteringen av matavfall ökat, men fortfarande är det en stor 
andel som inte sorteras ut. Arbetet med att motivera hushåll och verksamheter att sortera ut 
matavfallet behöver därför intensifieras under kommande år. Ansvaret för förpackningsavfall 
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och tidningar ligger hos producenterna, men Förbundet har en viktig roll i att informera om 
vikten av att detta avfall sorteras ut från restavfallet.   
 
Mängden restavfall vid återvinningscentralerna minskade under föregående planperiod. Arbetet 
med att mer avfall ska kunna gå till återbruk kommer att fortsätta samtidigt som 
återvinningscentralerna behöver utvecklas så att mer avfall kan sorteras ut för 
materialåtervinning.  
 
Att införa källsortering på allmän plats är ett sätt att synliggöra nyttan med att sortera ut 
förpackningar och returpapper. Det ger också en signal till invånarna att det är en viktig fråga för 
kommunerna. Arbetet initierades under föregående planperiod. Under kommande period 
behöver olika delar av kommunerna prioritera frågan gemensamt så att system kan införas och 
testas.  

Delmål 

Delmål Åtgärder Ansvarig 

Delmål 1: Avfallshantering ska vara 
en självklar del i all kommunal 
planering 
 

• Skapa ökad delaktighet och 

samverkan i planprocessen 

• Öka kunskapen om avfallsfrågor hos 

alla som är involverade i 

stadsplaneringsprocesserna 

Förbundet 
tillsammans med 
kommunerna 

Delmål 2: Mängden matavfall i 
restavfallet ska minska med 15% till 
2025 jämfört med 2020 
 

• Genom kommunikationsinsatser 

informera och motivera hushåll och 

verksamheter om nyttan med att 

sortera ut matavfallet 

• Återkoppla till hushållen om hur arbetet 

fortskrider för ökad motivation och ökat 

engagemang 

Förbundet 
 
Kommunerna 
och deras 
verksamheter 

Delmål 3: Mängden förpackningar 
och returpapper i restavfallet ska 
minska med 20% till 2025 jämfört 
med 2020 
 

• Informera om nyttan med att sortera ut 

förpackningar och returpapper 

• Fortsätta införandet av källsortering 

inom de kommunala verksamheterna 

• Säkerställa att källsortering finns hos 

alla kommunala fastighetsägare 

• Arbeta aktivt med att informera om och 

ställa krav på sortering och återvinning 

i det kommunala tillsynsarbetet 

gentemot verksamheter 

Förbundet 
Kommunerna 
 
Förpacknings-
producenterna 
 
Boende och 
verksamma 

Delmål 4: Mängden grovavfall som 
går till materialåtervinning vid 
återvinningscentralerna ska öka med 
20% till 2025 jämfört med 2020 

• Bygga ny återvinningscentral 

• Modernisera och vidareutveckla 

befintliga återvinningscentraler 

• Hitta nya fraktioner som kan sorteras 

ut för materialåtervinning 

• Utveckla Byggreturen 

Förbundet 
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• Säkerställa att personal på ÅVC 

arbetar aktivt och med ett gott 

bemötande gentemot besökare 

• Informera invånare om nyttan med att 

sortera sitt avfall 

•  

Delmål 5: Senast 2023 ska 
möjligheterna att införa en fungerade 
källsortering i stadsmiljöer ha utretts 
och senast 2025 ska åtgärder för 
införande ha vidtagits. 
 

• Utvärdera vad kommuninvånarna 

tycker om att källsortera i offentlig miljö 

• Ta fram ett kommungemensamt 

koncept för källsortering 

• Identifiera lämpliga platser där 

källsortering kan införas och testas 

• Inför, testa och utvärdera system för 

källsortering i offentlig miljö på minst 

XX platser i kommunerna 

Kommunerna 

Delmål 6: Insamlingssystem för 
farligt avfall och elavfall ska ha god 
tillgänglighet och vara lätta att 
använda 
 

• Kartlägga behov av nya eller ändrade 

insamlingssystem för både hushåll och 

kommunala verksamheter 

• Utveckla den fastighetsnära 

insamlingen  

• Utvärdera och se över alternativa 

insamlingssystem, såsom miljöbilen 

och stationära små miljöstationer. 

• Informera hushållen om 

producentansvaret för läkemedel 

Förbundet 

 
 

Målområde 3 – Minskad nedskräpning för en renare miljö 

Målet är att nedskräpningen ska minska utan ökade insatser på sikt. 
 
Det är viktigt att jobba med målet för att minska den negativa påverkan som nedskräpning har 
på både människor och miljön. Nedskräpning förekommer både i den allmänna utemiljön i form 
av ”småskräp” och genom att större mängder avfall lämnas i naturen. Ett skräpigt område eller 
plats leder också ofta till att ytterligare skräp hamnar där. 
 
Målet kan uppnås genom att skapa förutsättningar för att avfall hamnar på rätt plats. 
Kommunerna behöver arbeta strategiskt och med både förebyggande och aktiva ”städa”-
insatser. En ökad medvetenhet kring nedskräpningsproblematiken kan också bidra till att målet 
uppnås. Det finns idag ett stort folkligt engagemang i kommunerna för att minska 
nedskräpningen vilket bland annat har visat sig genom ett högt deltagande i Håll Sverige Rents 
”skräpplockarkampanjer” tidigare år. Detta är något att ha som utgångspunkt för kommande 
målarbete. 
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Under föregående planperiod fanns inte nedskräpning fanns inte med som ett målområde. 
Kommunerna arbetar dock sedan länge för att minska nedskräpning på offentliga platser och i 
naturen. Kommunerna arbetar exempelvis med att försöka spåra källan till de större 
nedskräpningar som upptäcks. Nedskräpning är dock ett växande problem som tar onödiga 
resurser i anspråk. Allt fler platser i naturen drabbas av större nedskräpning, exempelvis längs 
mindre avtagsvägar och i skogsområden. 

Delmål 

Delmål Åtgärder Ansvarig 

Delmål 1: Det ska inte finnas några 

platser i kommunerna där större 

nedskräpning sker 

• Kartlägga de mest utsatta områdena 

där större nedskräpning sker 

• Arbeta systematiskt för att förebygga 

att större nedskräpning sker i naturen 

• Vidta åtgärder för att motverka att 

avfall lämnas på utsatta platser 

• Ta fram en rutin för hantering av större 

nedskräpning i naturen 

• Utföra tillsyn gentemot verksamheter 

angående avfallshantering och 

bortskaffande av avfall 

• Arbeta aktivt i nationella forum för att 

synliggöra problematiken 

Kommunerna 

Delmål 2: Nedskräpning på allmän plats 
ska minska till 2025 jämfört med 2020 

• Genomföra skräpmätningar 

kontinuerligt 

• Se till att gator, park- och 

grönområden i staden upplevs som 

rena, välskötta, trygga och tillgängliga 

• Erbjuda arbete för sommarungdomar 

som plockar skräp 

• Etablera samarbeten med företagare 

för att gemensamt hitta sätt att arbeta 

för att minska nedskräpning 

• Genomföra kommunikationsinsatser 

till invånare och företagare om 

nedskräpning och dess negativa 

effekter 

• Rikta informationsinsatser till barn och 

ungdomar 

• Anordna skräpplockardagar med 

medarbetare och förtroendevalda i 

kommunen 

• Genomföra skräpplockardagar i 

samarbete med Håll Sverige Rent   

Kommunerna 
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• Skapa abonnemang till ”Håll Sverige 

rent”-appen 

• Genomföra informationsinsatser om 

”Håll Sverige rent”-appen för att sprida 

dess användning 

• Uppmärksamma de kommuninvånare 

som är engagerade i 

nedskräpningsfrågan 

Delmål 3: Senast 2022 ha etablerat ett 
sätt att mäta andelen skräp på allmän 
platsmark för att senast 2025 kunna följa 
upp huvudmålet att minska 
nedskräpningen. 

• Ta fram en metod för att mäta andelen 

skräp på allmän plats 

• Etablera rutin inom kommunala 

organisationerna för att säkerställa 

ansvar att skräpmätning genomförs. 

Kommunerna 

 

Strategier för avfallsplanens genomförande 

I framtagandet av avfallsplanen har ett antal strategier identifierats som särskilt viktiga för att nå 
avfallsplanens mål. Strategierna är övergripande och utgör det långsiktiga förhållningssätt som 
behövs för att uppnå målen. 

Kommunerna föregår med gott exempel och visar vägen 

För att kunna uppnå målen krävs i flera fall ett ändrat beteende hos både invånare och 
verksamma. Med kommunerna som avfallsplanens avsändare är det därför viktigt att 
kommunerna själva föregår med gott exempel inom avfallsområdet, för att på så sätt motivera 
och visa vad som är möjligt. 

Kommunikation 

Att informera och sprida kunskap kring avfallshantering och avfallsplanering är en viktig del i 
arbetet med att skapa beteendeförändring hos de som bor och verkar i kommunerna. 
Kommunerna och Förbundet har idag ett utvecklat arbete kring kommunikation och information 
och detta arbete behöver fortsätta. Det är också viktigt med en god dialog för att få en bra 
förståelse för de behov och önskemål som invånare och verksamma har vad gäller exempelvis 
insamlingssystem och möjligheten att lämna olika sorters avfall. Kommunikation är en av de 
strategier som genomsyrar genomförandet och uppfyllelsen av de flesta mål och delmål som 
finns i avfallsplanen. 

Tillgänglighet 

För att underlätta för boende och verksamma i kommunerna att göra hållbara val är det viktigt 
att skapa förutsättningar för det. Det ska vara lätt att göra rätt. Ett sätt är att beakta 
avfallshantering tidigt i planeringsprocessen och där få med brukarperspektivet. De 
insamlingssystem som erbjuds behöver anpassas till användarnas behov och möjligheter. 
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Samverkan och stärkt dialog 

Olika aktörer behöver vara delaktiga för att avfallsplanens mål ska kunna nås. Det är viktigt med 
ett engagemang från alla kommunerna eftersom det är en gemensam avfallsplan. Flera olika 
förvaltningar och bolag inom kommunerna behöver också bidra så att vägen till måluppfyllelse 
kan göras tillsammans. Även avfallsentreprenörer, fastighetsägare, handel, 
bostadsrättsföreningar med flera behöver vara delaktiga . 

Styrmedel 

Styrmedel är viktigt och kan användas för att visa på riktningen i avfallsarbetet. Detta behandlas 
mer ingående i bilaga 4. 

Innovation 

Avfallsplanens mål förutsätter innovationer, alltså nya idéer och lösningar. Det kan exempelvis 
handla om nya system för återbruk, nya behandlingsmetoder eller ny avsättning för insamlat 
material. Med innovationer utvecklas möjligheterna till en mer hållbar avfallshantering. 
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1. Inledning 
Nulägesbeskrivningen är en bilaga till avfallsplanen för kommunerna Askersund, Hallsberg, 
Laxå och Lekeberg samt Sydnärke kommunalförbund. Den omfattar relevanta fakta om de fyra 
kommunerna som ingår i kommunalförbundet samt de uppgifter om nuläget som en avfallsplan 
ska innehålla enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2. 

 

1.1 Geografiskt läge 
Kommunalförbundets fyra kommuner ligger i södra Örebro län. Kommunerna gränsar i söder till 
kommuner i Västra Götalands län och i sydost Östergötlands län. I norr och nordväst gränsar 
kommunerna till andra kommuner inom Örebros län, såsom Kumla, Örebro, och Degerfors.  
Hallsberg tätort består till en mindre del av Kumla kommun. Huvudort i respektive kommun är 
den centralort som namngett kommunen med undantag för Lekebergs kommun där Fjugesta är 
huvudort. Totalt uppgår arealen av de fyra kommunerna till 2 912 km2, se fördelningen i Tabell 
1. 

 
Tabell 1. Areal och fördelning av areal i de fyra medlemskommunerna 

Kommun Areal (km²)   Land (km²)   Vatten (km²) 

Askersund  1 019,74   816,46    203,28   

Hallsberg  670,22   636,71   33,51   

Laxå  737,56   602 135,56   

Lekeberg  481,67   463,16   18,51   

 

1.2 Befolkningsfakta 
Befolkningsmängden i de fyra kommunerna uppgår till 41 000, se Tabell 1. Antalet 
kommuninvånare totalt i de fyra kommunerna har ökat något sedan 2017. 

 
Tabell 2. Antal invånare i kommunerna 

Folkmängd 

Kommun 2016 2017 2018 

Askersund 11 282 11 175 11 313 

Hallsberg 15 649 15 932 15 954 

Laxå 5 709 5 643 5 637 

Lekeberg 7 636 7 868 8 116 

 
I samtliga fyra kommuner är det vanligast förekommande med hushåll i en- och tvåfamiljshus. 
Det förekommer även hushåll i flerbostadshus samt fritidshus i samtliga kommuner. För 
fördelning mellan de olika boendeformerna i respektive kommun, se Tabell 3. 
 
Tabell 3. Antal hushåll och fördelning på olika boendeformer 

Antal hushåll och fritidshus 

Askersund 2016 2017 2018 

Hushåll i en- och tvåfamiljshus 342 3 827 3 831 

Hushåll i flerbostadshus 1 833 1 835 1 835 
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Fritidshus 2 080 2 053 2 050 
    

Hallsberg 
   

Hushåll i en- och tvåfamiljshus 4 664 4 722 4 771 

Hushåll i flerbostadshus 2 590 2 587 2 600 

Fritidshus 946 944 958 
    

Laxå 
   

Hushåll i en- och tvåfamiljshus 1 947 2 003 1 993 

Hushåll i flerbostadshus 842 848 851 

Fritidshus 683 694 690 
    

Lekeberg 
   

Hushåll i en- och tvåfamiljshus 2 624 2 647 2 695 

Hushåll i flerbostadshus 603 603 603 

Fritidshus 930 915 920 

 

1.3 Näringsliv 

Askersund  

Den största arbetsgivaren i kommunen finns inom den offentliga sektorn och därefter följer 
tillverkningsindustrin, varuhandeln, byggnadsverksamheten samt jord- och skogsbruk.  
Företagsstrukturen präglas av några större företag och många mindre företag. De större 
verksamheterna är Zinkgruvan Mining i orten Zinkgruvan, Munksjö Aspa Bruk, Skyllbergs Bruk i 
samt Alfapac i Åsbro. Dessa företag finns i mindre orter i kommunen. 

Hallsberg 

Hallsberg ligger där Västra stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan möts. Näringslivet i 
Hallsberg är i stor utsträckning traditionell med företag inom tillverkning och logistik. De flesta 
arbetstillfällena finns i den offentliga sektorn medan tjänstesektorn är mer blygsam. Det finns 
cirka 1 200 företag etablerade i kommunen. De mest tongivande företagen har koppling till 
Hallsberg som järnvägsknut och tillhör därmed logistiksektorn. Här kan nämnas Trafikverket, 
Green Cargo, Post Nords brevsorteringsterminal och Ahlsell logistikcentrum. Bland övriga 
industrier finns Volvos hyttillverkning för hjullastare och dumprar samt Atria (Lithells) i 
Sköllersta. Antalet arbetstillfällen är förhållandevis stort jämfört med kommunens totala 
befolkning, varför det förekommer en stor inpendling från andra kommuner, ca 3 500 personer 
per dag. 

Laxå   

Laxå kommun har en väl utvecklad småföretagsamhet samt ett antal välkända företag som 
ESAB, Stellana, Talent Plastics, Laxå Special Vehicles, OBH Nordica, Noratel, Setra Group-
Hasselfors sågverk samt Laxå Pellets i Röfors.   
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Lekeberg  

Lekebergs kommun har cirka 900 företag, varav ca 230 är jord- och skogsbruksföretag. De 
flesta företagen har färre än tio anställda. De största företagen i Lekebergskommun är Trioplast, 
Mobab AB som tillverkar värmeelement för elektriska fordon och Bona Kemi som producerar 
golvslipsmaskiner. Arbetstillfällen finns även inom bygg och logistik med flest företag inom bygg 
och detaljhandel. 

 

1.4 Bostadsbyggande 
Både Laxå och Lekeberg har en relativt stabil befolkningsmängd vilket gör att det inte finns 
några stora planer på bostadsbyggande. I Laxå planerar man för en befolkningsökning på tio 
personer fram till 2021. I de båda kommunerna handlar det främst om att anpassa bostäderna 
till de behov och den efterfrågan som finns hos befolkningen. 

 

1.5 Säsongsvariationer kopplade till turism 
I alla  kommunerna finns det ett större antal sommarstugor där ägarna bor utanför kommunen. 
Det finns även campingar inom kommunerna. Detta ger en ökning av antalet som vistas i 
kommunerna under sommaren. I både Askersund och Laxå förekommer även sommarturism i 
form av besökare till skärgården och Tiveden. 

2. Avfall som kommunerna ansvarar för 
Enligt lag har kommunen ansvar för insamling och behandling för återvinning eller bortskaffning 
av hushållsavfall och därmed jämförligt hushållsavfall från verksamheter. Kommunen är också 
ansvarig för tillsyn samt att det finns tillräcklig behandlingskapacitet för avfallet. Utöver ansvar 
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter har kommunen även ansvar för 
det avfall som uppkommer i sina egna verksamheter. Det kan exempelvis vara skolor, förskolor, 
idrottsanläggningar, äldreboenden och offentliga papperskorgar. Det uppkommer också avfall 
vid byggande, drift och underhåll av anläggningar i kommunerna.  
 

2.1 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
I begreppet hushållsavfall ingår både avfall från hushåll och avfall från andra verksamheter som 
kan jämställas med hushållsavfall. Jämförligt avfall uppkommer som ett resultat av att 
människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall likt avfallet 
som kommer från hushåll. Latrin, slam från enskilda anläggningar och fett från fettavskiljare 
räknas också till hushållsavfall. Se Tabell 4 för insamling, behandling och mängder 
hushållsavfall i kommunerna. 

Restavfall och matavfall 

Restavfallet är den del av hushållsavfallet som ryms i ett sopkärl och som inte ska sorteras ut 
och hanteras på annat sätt. Det är alltså det som finns kvar efter att matavfall, grovavfall, farligt 
avfall och avfall som omfattas av producentansvar har sorterats ut. I Sydnärkes 
kommunalförbund sker utsortering av matavfallet genom att det läggs i en grön plastpåse i 
samma kärl eller behållare som restavfallet. Matavfall som omfattas av det kommunala 
renhållningsansvaret uppkommer i hushåll såväl som i verksamheter som exempelvis 
restauranger, personalmatsalar, förskolor och äldreboende.  
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Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall består av grenar, löv, ris och gräs från gräsklippning. Det uppkommer vid odling 
och skötsel av trädgårdar vid hushåll och kommunala verksamheter. 

Farligt avfall 

Med farligt avfall avses det avfall som har en eller flera farliga egenskaper och är farligt för 
människors hälsa eller miljön. 

Slam och fettavfall samt latrin  

Där kommunalt vatten och avlopp saknas i kommunerna ska fastighetsägaren ha enskilt avlopp. 
Det slam som samlas in från de enskilda anläggningarna räknas som hushållsavfall. 
 
 
Tabell 4. Beskrivning av insamling, behandling och mängder hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Avfallsfraktion Uppkomst Insamlingssystem Behandling/ 
resultat 

Kommun Ton/år  
(2019) 

Restavfall Hushåll, 
verksamheter 

Kärl, underjordsbehållare 
(endast Hallsberg), 
container. Hämtas med 
sopbil 

Förbränning. 
Energiutvinning, 
el och värme 

Askersund 2 407 

Hallsberg 2 971 

Laxå 1 089 

Lekeberg 1 364 

Matavfall Hushåll, 
verksamheter 
(t.ex. storkök 
och 
restauranger) 

Gröna påsen. Hämtas 
med sopbil tillsammans 
med restavfall 

Optisk 
sortering. 
Därefter rötning 
och 
framställning av 
biogas och 
biogödsel som 
återförs på 
åkermark. 

Askersund 493 

Hallsberg 608 

Laxå 223 

Lekeberg 279 

Fett och matolja Hushåll, 
verksamheter 

Lämnas på ÅVC Energiutvinning Askersund Uppgifter 
saknas 

Hallsberg Uppgifter 
saknas 

Laxå Uppgifter 
saknas 

Lekeberg Uppgifter 
saknas 

Grovavfall Hushåll, 
verksamheter 

Lämnas på ÅVC. Även 
fastighetsnära en gång 
per år. Hämtas med 
lastbil från ÅVC till olika 
behandlingsanläggningar 
beroende på 
avfallsfraktion 

Återvinning av 
material och 
förbränning.  
Energiutvinning, 
el och värme 

Se Grovavfall 

Med grovavfall avses 
den del av 
hushållsavfallet som är 
så tungt eller stort att 
det inte kan samlas in i 
den vanliga 
avfallsbehållaren. På 
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återvinningscentralerna 
sorteras grovavfallet i 
flera fraktioner. För 
mängd grovavfall för 
respektive fraktion och 
kommun, se Tabell 5. 
Tabell 5 

Textil till 
återanvändning 

Hushåll ÅVC  Askersund 
 

36 

Hallsberg 
 

45 

Laxå 
 

19,90 

Lekeberg 
 

27 

Farligt avfall Hushåll ÅVC, EL:IN, Röda 
slingan. 
Vid återvinnings-
centralerna tas avfallet 
emot för mellanlagring 
och därefter hämtning 
och hantering av anlitad 
entreprenör 

Återvinns och 
behandlas 
baserat på dess 
egenskaper 

Askersund 
 

13 

Hallsberg 
 

17 

Laxå 
 

49 

Lekeberg 87 

Slam från enskilda 
avloppsanläggningar 

Hushåll och 
verksamheter 

Slambil. Transporteras 
till avloppsreningsverken 
i respektive kommun där 
det går in i den vanliga 
reningsprocessen i 
verken 

 Askersund 
 

9 277 

Hallsberg 
 

9 880 

Laxå 
 

3 246 

Lekeberg 15 636 

Fettavskiljarslam Verksamheter, 
restauranger 
och storkök 

Slambil. Hämtas av 
upphandlad entreprenör 
och avlämnas på 
respektive kommuns 
reningsverk för 
behandling med det 
kommunala 
avloppsslammet 

 Askersund 
 

Uppgifter 
saknas 

Hallsberg 
 

Uppgifter 
saknas 

Laxå 
 

Uppgifter 
saknas 

Lekeberg Uppgifter 
saknas 

Latrin Hushåll Lastbil. Hämtas av 
upphandlad entreprenör 
och avlämnas på 
respektive kommuns 
reningsverk för 
behandling med det 
kommunala 
avloppsslammet 

 Askersund 
 

1,08 

Hallsberg 
 

1,23 

Laxå 
 

0,12 

Lekeberg 0,36 

Trädgårdsavfall  ÅVC. Utöver dessa finns 
ytterligare 
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lämningsställen i Laxå 
och Lekeberg. 

 

Grovavfall 

Med grovavfall avses den del av hushållsavfallet som är så tungt eller stort att det inte kan 
samlas in i den vanliga avfallsbehållaren. På återvinningscentralerna sorteras grovavfallet i flera 
fraktioner. För mängd grovavfall för respektive fraktion och kommun, se Tabell 5. 
Tabell 5. Mängd grovavfall uppdelat på fraktion och kommun för 2019. 

Kommun Wellpapp Metallskrot Trädgårdsavfall  Träavfall Brännbart Ej 
brännbart 

Planglas Gips 

Askersund 39 290 143 574 279 243 27 34 

Hallsberg 74 362 87 (2018) 687 483 223 30 57 

Laxå 25 140 138 (2017) 417 201 Uppgifter 
saknas 

Uppgifter 
saknas 

Uppgifter 
saknas 

Lekeberg 22 203 Uppgifter 
saknas 

384 180 146 17,5 Inga 
uppg. 

Plockanalyser  

Samtliga kommuner genomförde plockanalyser under våren 2019, se resultat i Figur 1-4. 
Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av restavfallet som utgörs av övriga avfallsfraktioner.  
Resultaten från plockanalyserna visar att andelen matavfall som är kvar i restavfallet varierar 
mellan 16 och 23 vikt-% för de fyra kommunerna. Andelen tidningar och förpackningar ligger 
runt drygt 30 vikt-% förutom för Lekebergs kommun där andelen tidningar och förpackningar var 
38 vikt-%. Andelen elavfall och farligt avfall samt trädgårdsavfall utgör en liten andel i alla de 
fyra kommunerna. 
 

 
Figur 1. Askersunds kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019) 
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Figur 2. Hallsbergs kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019) 

 

 
Figur 3. Laxå kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019) 
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Figur 4. Lekebergs kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019) 

 

2.2 Övrigt avfall som kommunerna ansvarar för 

Bygg- och rivningsavfall 

Inom kommunernas verksamheter uppkommer bygg- och rivningsavfall. Då avfallsfraktionen 
innehåller farligt avfall, men även flera andra avfallsslag är det viktigt att sortera ut och 
särbehandla dem. På så sätt kan en miljömässigt bra hantering av bygg- och rivningsavfall ske. 

Schaktmassor 

Genom att återanvända schaktmassor begränsas användning av naturresurser, både genom 
kortare transportsträckor och användning av mindre mängder jungfruligt material. 

Park- och trädgårdsavfall 

Park- och trädgårdsavfall innefattar exempelvis grenar, löv, ris och gräs och uppkommer vid 
skötsel av allmänna park- och grönytor inom kommunerna som exempelvis parker, ängar, 
planteringar, skogsområden och kyrkogårdar. 

Gaturenhållning och underhåll 

Vid skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunala gator, torg och offentlig platsmark 
uppkommer avfall som renhållningsavfall, sopsand och snö. Fimpar kan antas vara utgöra en 
stor det av det renhållningsavfall som uppkommer och är troligen det vanligaste skräpet i 
tätorterna i medlemskommunerna. Även det avfall som töms från papperskorgarna ingår.  
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Enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar  

Tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar sker löpande under året enligt 
schemalagda turer. Vid de kommunala avloppsreningsverken uppkommer slam, rens och sand 
från hushåll och olika verksamheter. Detta ska liksom övrigt avfall samlas in för 
omhändertagande. 

Återbruk 

På alla fyra ÅVC finns det möjlighet att lämna avfall till återbruk.   
 
I Askersund finns det ett återbruk, ”Bumerangen” som drivs av enheten för funktionsstöd på 
Askersunds kommun. Inlämning av föremål för återbruk görs på Askersunds ÅVC eller direkt till 
butiken.   
 
På Hallsbergs ÅVC finns det en bod för att privatpersoner ska kunna ställa in föremål som de 
vill skänka till återbruksverksamheter. Sydnärkes kommunalförbund samarbetar idag med Röda 
korset.   
 
På Laxås ÅVC Mosjön finns det en container för att ta emot föremål för återbruk. Dessa föremål 
tas omhand av Återbruket Tur & Retur som har en butik i centrala Laxå. Återbruket drivs av 
Laxå Dagcenter i samarbete med Sydnärkes kommunalförbund. 
 
På Lekebergs ÅVC i Fjugesta finns en container dit privatpersoner kan skänka saker till 
återbruket Andra chansen. Det går även att lämna saker direkt till butiken för Andra chansen. 
Återbruket drivs av LSS-enheten i Lekebergs kommun i samarbete med Sydnärkes 
kommunalförbund. 

3. Avfall som kommunerna inte ansvarar för 
I Sverige finns det lagstiftade förordningar om producentansvar, där producenterna ansvarar för 
insamling och omhändertagande av deras uttjänta produkter och förpackningar. Övrigt avfall 
som inte ligger under kommunernas eller producenters ansvar har respektive 
verksamhetsutövare ansvar för så att avfallet hanteras på rätt sätt. 

 

3.1 Avfall med producentansvar 
Avfall med producentansvar innebär att den som producerat en vara eller en produkt är 
ansvarig för att varan/produkten omhändertas på ett korrekt sätt när det är uttjänt. Med ett 
producentansvar är tanken att producenterna ska bli motiverade att ta fram produkter som är 
mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 
Mängder för respektive avfallsfraktion som samlas in i kommunerna redovisas i Tabell 6.  

Förpacknings- och tidningsavfall 

Från och med 1 januari 2019 fick producenterna ett utökat ansvar för att samla in och ta hand 
om förpackningar och returpapper i förordningarna om insamling av förpackningar (2018:1462) 
och returpapper (2018:1463). Målet med det utökade ansvaret är att det ska bli lättare för 
hushållen att källsortera förpackningar och returpapper för att på så sätt minska den totala 
miljöbelastningen från dem. Lagstiftningen har ännu inte implementerats, men det kommer att 
ske under planperioden. Regeringen har under 2020 dock inlett ett arbete för att 
producentansvaret för returpapper ska upphävas. 
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Däck 

Återvinningen av uttjänta däck enligt Förordningen (SFS 1994:1236) om producentansvar för 
däck sköts av Svensk Däckåtervinning AB. De ansvarar för insamling och återvinning av 
uttjänta däck. Däck tas enbart emot på Mosjön ÅVC i Laxå, i övrigt hänvisas privatpersoner till 
bilverkstäder som ska ta emot däcken utan kostnad. Verkstäderna kan dock ta ut en avgift för 
att skilja däck från fälg. För större mängder däck hänvisar Svensk Däckåtervinning AB till sin 
entreprenör Ragn-Sells AB. Däcken återvinns till andra gummiprodukter, såsom ridbanor och 
konstgräsplaner.  

Bilar 

I producentansvaret för bilar enligt Förordning (SFS 2007:185) om producentansvar för bilar 
ingår att producenterna ska tillhandahålla lämpliga mottagningssystem för uttjänta bilar. Det 
innebär att bilproducenterna utan kostnad ska ta emot eller anvisa en plats för att ta emot 
uttjänta bilar eller anvisa en plats för mottagning. I Lekeberg finns Mullhyttans 
fordonsdemontering som tar emot bilar för demontering, tömning och pressning. Bildemontering 
finns även i Kumla och Örebro. 

Elavfall och batterier 

El-kretsen är ett nationellt insamlingssystem som hanterar insamling, transport och behandling 
av elavfall och batterier. El-kretsen hämtar el- och elektronikavfallet på de fyra ÅVC:erna. El-
kretsen hämtaräven batterier från batteriholkarna som finns vid vissa av ÅVS:erna i 
kommunerna.  
 
Enligt Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, samt Förordning (2000:208) 
om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer ska butiker som säljer 
elutrustning ta emot uttjänta elektronik- och elprodukter till insamling. Större butiker med 
elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga 
butiker gäller principen ”en mot en”; det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal 
produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butiken. Butikerna kan lämna det insamlade 
materialet kostnadsfritt till ett godkänt insamlingssystem för återvinning. 
 
El-Kretsen transporterar elavfallet till någon av de återvinningsanläggningar som de har avtal 
med. Det finns cirka 30 sådana anläggningar i Sverige. Elektronikavfallet genomgår en 
förbehandling som innebär att det sorteras och plockas isär varpå behandling och återvinning 
sker. 
 
Insamling och återvinning av batterier sker enligt Förordning (SFS 2008:834) om 
producentansvar för batterier. Batterier delas in i tre grupper i lagstiftningen: Bärbara batterier, 
bilbatterier och industribatterier. Eftersom det finns många olika typer av batterier finns det även 
olika typer av insamlingssystem och återvinningsmöjligheter. Metaller sorteras ut och återvinns 
medan farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. 

Läkemedel 

Alla apotek har enligt Förordningen (SFS 2009:1031) om producentansvar för läkemedel en 
skyldighet att ta emot och hantera överblivna och utgångna läkemedel, både det som är 
receptförskrivet och receptfritt. Apoteket har genomskinliga påsar för privatpersoner att lägga 
sitt läkemedelsavfall i hemma för att ta med till apoteket.   
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Sprutor, kanyler och insulinpennor delas ut med en safe-box kanylbehållare. De kan därefter tas 
emot på apoteket. 

Ensilageplast 

Det finns ett frivilligt producentansvar för ensilageplast som hanteras av Svensk Ensilageplast 
Retur (SvepRetur), en ideell branschförening. Målet är att 70 procent av lantbrukens använda 
plast ska samlas in. Insamlingen sker till ett självkostnadspris för lantbrukaren. 
I medlemskommunerna finns ingen organiserad uppsamlingsplats, däremot kan lantbrukare 
som vill lämna lantbruksplast kontakta SvepRetur för att lämna plasten på lokalt organiserade 
platser. 
 
Tabell 6. Insamling, behandling och mängder producentansvarsavfall för respektive kommun, 2019. 

Avfallsfraktion Uppkomst Insamlingssystem Behandling/ 
resultat 

Kommun Ton/år (2019) 

Returpapper/tidningar Hushåll FTIAB ansvarar. ÅVS 
+ ÅVC 

Återvinning till 
nya produkter 

Askersund 243 

Hallsberg 287 

Laxå 124 

Lekeberg 123 

Pappersförpackningar Hushåll FTIAB ansvarar. ÅVS 
+ ÅVC 

Återvinning till 
nya produkter 

Askersund 247 

Hallsberg 250 

Laxå 108 

Lekeberg 130 

Plastförpackning, ej 
dryck 

Hushåll FTIAB ansvarar. ÅVS 
+ ÅVC 

Återvinning till 
nya produkter 

Askersund 159 

Hallsberg 212 

Laxå 63 

Lekeberg 85 

Glasförpackning Hushåll FTIAB ansvarar. ÅVS 
+ ÅVC 

Återvinning till 
nya produkter 

Askersund 212 

Hallsberg 196 

Laxå 89 

Lekeberg 114 

Metallförpackning, ej 
dryck 

Hushåll FTIAB ansvarar. ÅVS 
+ ÅVC 

Återvinning till 
nya produkter 

Askersund 25 

Hallsberg 26 

Laxå 11,25 

Lekeberg 9,96 

Däck Hushåll Däckverkstäder,  
ÅVC 

Återvinning till 
granulat eller 
pulver. 
Energiutvinning 
genom 
förbränning 

Uppgift 
saknas för 
samtliga 
kommuner 

 

Bärbara batterier Hushåll ÅVC, ÅVS, El-kretsen 
AB 

Återvinning av 
metaller. Plast till 
förbränning för 
energiutvinning 

Askersund 3 398 

Hallsberg 5 356 

Laxå 1 122 

Lekeberg 2 745 

Bilbatterier Hushåll  Förbehandling. 
Återanvändning 
av metaller 

Askersund 15 963 

Hallsberg 17 512 

Laxå 6 467 

Lekeberg 1 959 
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Industribatterier Hushåll   Nationell 
statistik* 

9 433 

Bilar Hushåll Bilskrot Förbehandling. 
Återanvändning 
och återvinning 

För Örebro 
län 

5 411*** 

Elavfall Hushåll ÅVC, El-kretsen AB Förbehandling. 
Återvinning av 
nya produkter. 
Energiutvinning 

Askersund 196 762 

Hallsberg 216 879 

Laxå 105 628 

Lekeberg 112 558 

Läkemedel Hushåll Apotek Oskadliggörs Nationell 
statistik** 

405 

Dryckesförpackning, 
plast och metall 

Hushåll, 
verksamheter 

Pantsystem i 
livsmedelsbutik 

Produktion av nya 
produkter 

Askersund 1 982 598***  
174st/person 

Hallsberg 3 256 700*** 
204st/person 

Laxå 1 412 814*** 
249st/person 

Lekeberg 1 072 814*** 
130st/person 

*) SCB 
**) Apoteket AB:s hållbarhetsredovisning 2019 
***) Anges i antal 
 

3.2 Övrigt avfall som kommunerna inte ansvarar för 
Det saknas heltäckande uppgifter om det verksamhetsavfall som uppstår i de fyra kommunerna. 
Från de företag som ska lämna in årliga miljörapporter till följd av att de bedriver en 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet har vissa uppgifter kunnat inhämtas. De uppgifter som 
finns att tillgå anges under respektive kommun. 
 

Askersunds kommun  

GallFA utför ytbehandlingar i form av galvanisering och rostskydd av olika slag. Under 2015 gav 
de upphov till cirka 1,5 ton brännbart avfall, cirka 4 ton skrot samt cirka 25 ton farligt avfall i olika 
fraktioner. 
 
Hasopor AB tillverkar skumglas av återvunnet förpackningsglas, där den helt dominerande 
råvaran är återvunnet krossglas från Svensk Glasåtervinning (SGÅ). Under 2015 gav de upphov 
till cirka 80 ton metallskrot i olika fraktioner och cirka 30 ton annat icke-farligt avfall. Det uppstår 
lite farligt avfall, inget kördes bort under 2015. 
 
Skyllberg Industri AB tillverkar svetsade stålkonstruktioner och arbetar med tråddragning och 
spiktillverkning. Cirka 7 ton avfall går till deponering, cirka 35 ton till förbränning (inklusive 
träavfall) och 540 ton avfall som består av olika fraktioner såsom plast, wellpapp och metallskrot 
går till återvinning. 
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Hallsbergs kommun  

Volvo Construction Equipment AB tillverkar i huvudsak hytter, bränsle- och hydraultankar för 
Volvo CE:s produktsortiment, dvs anläggningsmaskiner. Mängder icke- farligt avfall sorteras i 
flera fraktioner,uppgår till cirka 930 ton och består främst av metallskrot, wellpapp och brännbart 
avfall. Det farliga avfallet uppgår till drygt 280 ton och består till stor del av filterkakor, betbad, 
fosfateringsbad, ultrafiltrat samt lim- och silicontuber i säck.  
 
E.ON Värme Sverige AB, region Örebro, ansvarar för värmeproduktionen i Hallsberg. Anger att 
inget avfall har uppkommit. 
 
Hjortkvarn Timber AB förädlar planhyvlade och profilerade träprodukter, där bark och flis från 
den egna verksamheten används som energikälla. Mängder avfall har inte definierats. Det 
farliga avfall som uppstår är främst oljehaltigt avfall. 
 
Atria Sverige AB producerar charkprodukter med ett sortiment bestående av varmrökt korv, råa 
färsprodukter och kokta helköttsprodukter. Mängder avfall framgår inte.   
 

Laxå kommun  

Höga produkter AB tillverkar rodd och styrpulpetbåtar i glasfiberarmerad polyester. Vid 
tillverkningen uppkommer inget farligt avfall enligt företagets miljörapport. Cirka 90 ton icke-
farligt avfall uppkom under 2015 och borttransporterades av Suez. Avfallet bedöms mestadels 
bestå av avfall som går att materialåtervinna. 
 
Stellana AB tillverkar plastprodukter såsom termoplast, hjul av polyuretan, gummidäck m.m. 
Under 2015 gav de upphov till drygt 30 ton farligt avfall, 218 ton avfall skickades till förbränning 
(inklusive träavfall), 2,5 ton till deponi, och 283 ton materialåtervinns, där störst del består av 
metallskrot. 
 
ESAB AB Welding Automation tillverkar kundanpassade svetsanläggningar och serietillverkning 
av strömkällor.  Störst del av det avfall som uppstår är pappersavfall och metallspill. Avfallet 
sorteras och hämtas av Stena Recycling. Det farliga avfall som uppkommer är främst färgrester 
och  spillolja. 
 

Lekebergs kommun  

Trioplast Fjugesta AB utvecklar, tillverkar och distribuerar filmer och förpackningsmaterial, i 
Fjugesta tillverkas industrifilm. Under 2015 uppkom cirka 35 ton farligt avfall samt 10 ton 
brännbart avfall. 

4. Anläggningar för avfallshantering i kommunerna 
Sedan bildandet av Sydnärkes kommunalförbund har hanteringen av avfallet utvecklats under 
förbundets regi. Idag hanteras exempelvis samma avfallsfraktioner på alla fyra 
återvinningscentraler och centralernas öppettider har synkroniserats så att det alltid finns en 
central som är öppen måndag till lördag.  
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4.1 Askersunds kommun  

Askersunds återvinningscentral  

Kommunens återvinningscentral finns på Ullavivägen 6 i Askersund. Avfall tas emot från 
privatpersoner och företag. Avfallsmängder som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av 
Sydnärkes kommunalförbund.   
 
På återvinningscentralen finns även en återvinningsstation. 

Återvinningsstationer  

I Askersund tätort finns sju återvinningsstationer varav en av dessa ligger på Askersunds 
återvinningscentral. Det finns även ytterligare sex återvinningsstationer utanför Askersunds 
tätort. 

Askersunds kommun VA 

På fastigheten Åmme 1:31 i Askersunds kommun mellanlagras avloppsslam från de kommunala 
avloppsreningsverken.  

Svensk Glasåtervinning AB 

Svensk glasåtervinning (SGÅ) i Hammar tar emot och återvinner förpackningsglas som samlas 
in över hela Sverige. Glaset processas genom att rensas, siktas och sorteras för 
återanvändning, främst inom glasindustri, för tillverkning av glasull och skumglas.   

Ragn-Sells Kretsloppsstation 

På Vapenvägen 4 erbjuder Ragn-Sells sina företagskunder att lämna verksamhetsavfall i 
separata containrar. Avfallet töms på en omlastningsyta för att sedan omlastas till större 
containrar för vidare transport.  

 

4.2 Hallsbergs kommun  
I Hallsbergs kommun undersöks möjligheten att bygga en omlastningsstation för 
hushållsavfallet från Hallsberg och Lekeberg. I dagsläget omlastas avfallet i Laxå och Kumla. 

Hallsbergs Återvinningscentral  

Hallsbergs återvinningscentral finns på Lertagsgatan i Hässlebergs industriområde. Företag och 
verksamheter har möjlighet att lämna sitt avfall på ÅVC:n förutsatt att sortering sker. Mängder 
som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av Sydnärkes kommunalförbund.   

Återvinningsstationer 

I Hallsberg finns sex återvinningsstationer varav en av dessa ligger på Hallsbergs 
återvinningscentral. Det finns även ytterligare fem återvinningsstationer utanför Hallsberg tätort. 
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Adrianssons Schakt och Transport AB  

Från 2018 fokuserar verksamheten på två affärsområden, Mark och Anläggning samt Transport, 
Återvinning och Miljö. På återvinningsanläggningen mottas, sorteras och bearbetas byggavfall, 
industriavfall, schaktmassor samt rivningsavfall för återvinning och återanvändning. På 
anläggningen hanteras avfallet genom krossning, sortering och återvinning. Inom Mark och 
Anläggning arbetar företaget bland annat med VA-arbeten, avloppsanläggningar, grund- och 
markarbeten för industri och fastigheter samt sten- och plattläggning.  

Hallsbergs kommuns socialnämnd och kommunstyrelse  

Har anmält att de yrkesmässigt förbehandlar avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter. Detta är en del av arbetsmarknadsenheter och dylikt.  
 
Östansjö Bilskrot AB  
Auktoriserad bilskrot med bilåtervinning där hänsyn tas till miljö och hälsa.  
 
Ahlsell Sverige logistikcentrum  
Mellanlagring av farligt avfall upp till och med en anmälningspliktig nivå.  
 
Hedlunds jord och skog AB  
Mellanlagrar icke-farligt avfall. 
 

4.3 Laxå kommun  

ÅVC Mosjön   

På Mosjön finns kommunens återvinningscentral. Privatpersoner och företag får lämna avfall. 
Mängder som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av Sydnärkes kommunalförbund.   
 
Vid ÅVC Mosjön finns också en återvinningsstation.  

Återvinningsstationer 

I Laxå tätort finns det tre återvinningsstationer. Det finns även tre återvinningsstationer i 
Finnerödja, Hasselfors och Tived (Sanneruds) tätorter. 

Mosjön Deponi  

Det nedlagda deponiområdet är ungefär 50 ha stort. Avfall deponerades mellan 1980 till och 
med 2008. Det finns en sluttäckningsplan för deponin med målsättningen att den ska vara 
sluttäckt 2022, under förutsättning att det finns tillgång till täckmaterial. 
 
Hushållsavfallet omlastas vid den nedlagda deponin Mosjön och körs till 
förbränningsanläggning där det omvandlas till energi som sedan används till el och fjärrvärme. 
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4.4 Lekebergs kommun 

Lekebergs Återvinningscentral  

I Fjugesta på Tegelslagargatan ligger kommunens återvinningscentral. Privatpersoner och 
företag får lämna avfall. Mängder som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av Sydnärkes 
kommunalförbund.  
 
Det finns även en återvinningsstation på anläggningen. 

Återvinningsstationer 

Återvinningsstationer finns vid kommunens återvinningscentral, i Mullhyttan och Fjugesta. 

Nemax Miljöhantering AB  

Verksamheten omfattar insamling och mellanlagring av farligt avfall och icke-farligt avfall inom 
Örebros län och angränsande län inom cirka 20 mils radie. Det är främst bensinstationer, 
verkstäder, lantbruk samt industri som är främsta kundkretsen.  

Mullhyttans fordonsdemontering AB  

På Mullhyttans fordonsdemontering tas bilar emot för demontering, tömning och pressning. 
Verksamheten är anmälningspliktig för yrkesmässig omhändertagande av uttjänta bilar som 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).  

Lekebergs Smådjurskremering AB  

I Fjugesta finns en smådjurkremering som omfattar tillstånd för förbränning av avfall då de tar 
emot smådjur från mer än 200 djurkliniker i Mellansverige, inklusive Stockholm och Göteborg. 

Page 37 of 94



 
 

 

1 (3) 

Sweco Environment AB   

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
1
4

 

SM \\sestofs010\projekt\21168\13010228_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\000_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\10 arbetsmtrl_dok\bilaga 
2 - uppföljning befintlig avfallsplan\bilaga 2 - uppföljning av avfallsplan_leverans.docx 

   

BILAGA 2 - UPPFÖLJNING AV AVFALLSPLAN  

UPPDRAG 

Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund 

UPPDRAGSLEDARE 

Malin Söderlund 

DATUM 

2020-04-29 

UPPDRAGSNUMMER 

13010228 

UPPRÄTTAD AV 

Malin Söderlund 

Lisa Gustavsson 

 

 

I den tidigare avfallsplanen för perioden 2017-2020 finns uppsatta målområden och etappmål.   
De tre målområdena är: 

1. Avfallsminskning 

2. Avgiftning av kretsloppet 

3. Ökad materialåtervinning 

I tabellen nedan redovisas varje etappmål och huruvida det har nåtts eller inte under 
planperioden. 
 

Målområde 1. Avfallsminskning. Den totala mängden avfall ska minska. 

Mål Målvärde 2017-2020 Kommentar Uppfyllt 

Mängden restavfall 
ska minska 

Mängden restavfall ska 
minska från 
utgångsvärdet 2016 
med: 

• 10% till 2019 

• 15% till 2020  

Den totala mängden restavfall 
minskade med 4,1% fram till 2019. 
Målvärdet för 2019 är därmed inte 
uppfyllt.  

 

Kvarvarande mängd 
matavfall i det övriga 
hushållsavfallet ska 
högst vara 15% 

Andelen kvarvarande 
matavfall i det övriga 
hushållsavfallet ska vara 
högst 15% 2019. 

Resultat från de plockanalyser som 
gjorts under 2019 visar att andelen 
kvarvarande matavfall i det övriga 
hushållsavfallet var 20%. Målvärdet är 
därmed inte uppfyllt. 

 

Restavfallsfraktionen 
vid åter- 
vinningscentralerna 
ska minska 

Mängden restavfall ska 
minska vid ÅVC:erna 
från utgångsvärdet 2016 
med: 

• 15% till 2019 

• 20% till 2020 

Genom ett aktivt arbete med att 
förbättra och utöka sorteringen har 
mängden restavfall på ÅVC minskat. 
 
Baserat på avfallsmängder i avfallwebb 
för grovavfall insamlat vid ÅVC som 
gått till förbränning minskade 
mängderna jämfört med 2016: 

• 20% till 2017 

• 23% till 2018  

• 28% till 2019 
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Källsorteringen inom 
de kommunala 
verksamheterna ska  
förbättras 

Här saknas relevanta 
utgångsvärden.  
 
Målvärden: 
2019: 30% 
2020: 40%. 

Vissa kommuner har nästan 100% 
källsortering inom de kommunala 
verksamheterna.  

 

Källsorteringen i den 
offentliga  
utemiljön ska 
förbättras 

50% av kommunen 
utsedda platser ska ha 
källsortering 2018. 
Målvärdet för 2020 är 
100%. 

Inget strukturerat arbete pågår för att 
möjliggöra källsortering i den offentliga 
miljön. 
  

 
 

Målområde 2. Avgiftning av kretsloppet. Mängden farliga ämnen/kemikalier i produkter som 
kommuner och förbund hanterar ska minska samt att hanteringen av farligt avfall ska ske på bästa sätt. 

Mål Målvärde 2017-2020 Kommentar Uppfyllt 

Mängden farligt avfall i 
hushållsavfallet ska 
minska 

Andelen farligt avfall i 
hushållsavfallet ska 
minska till 0 från 
utgångsvärdet på 
0,05%. 

Från de plockanalyser som gjorts 
under 2019 visar resultatet att 
mängden farligt avfall i hushållsavfallet 
var 0,08%, dvs mängden farligt avfall 
har istället ökat. Dock är detta mycket 
låga nivåer och målet anses därför 
vara i det närmaste uppfyllt. 

 
 

Mängden el- och 
elektronikavfall i 
hushållsavfallet ska  
minska 

Andelen el- och 
elektronikavfall i 
hushållsavfallet ska 
minska till 0 från 
utgångsvärdet på 
0,17%. 

Resultat från  plockanalyser som gjorts 
under 2019 visar att mängden el- och 
elektronikavfall i hushållsavfallet var 
0,38% vilket är en ökning jämfört med 
plockanalysen 2016. Dock är detta 
mycket låga nivåer och målet anses 
därför vara i det närmaste uppfyllt. 

 

Miljökrav ska ställas 
vid upphandlingar där 
det är relevant 

2019 ska det i 100% 
av upphandlingarna 
ställas miljökrav (där 
det är relevant) 

Oklart hur detta ser ut. Det görs på 
vissa håll, men inte i tillräcklig 
utsträckning. 
  

 
 
  

Page 39 of 94



   

 

 

3 (3) 
 

BILAGA 2 - UPPFÖLJNING AV 

AVFALLSPLAN 

2020-04-2 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SM \\sestofs010\projekt\21168\13010228_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\000_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\10 arbetsmtrl_dok\bilaga 
2 - uppföljning befintlig avfallsplan\bilaga 2 - uppföljning av avfallsplan_leverans.docx 
 

Målområde 3. Ökad materialåtervinning. Produkter som är möjliga att återanvända ska sorteras ut 
och förberedas för återanvändning. Övrigt insamlat material ska så långt som möjligt materialåtervinnas. 

Mål Målvärde 2017-2020 Kommentar Uppfyllt 

Mängden 
förpackningar i  
hushållsavfallet ska  
minska 

Andelen 
förpackningar i 
hushållsavfallet ska 
minska till 25% 2019 
jämfört med 34% 
2016. 

Från de plockanalyser som gjorts 
under 2019 visar resultatet att andelen 
förpackningar i hushållsavfallet var 
28%. 
Målet är inte uppnått, men arbetet går i 
rätt riktning. 

 

Införa 
mottagningsmöjlig- 
het för matoljor och  
fetter på alla ÅVC:er 

Målvärdet är att 
samtliga ÅVC:er 
inom förbundet ska 
ta emot matoljor och 
fetter senast  2020. 

Under 2017 infördes möjligheten att 
lämna matolja/frityrolja på samtliga 
ÅVC:er inom förbundet. 

 

Anordna mer 
mångsidigt  
återbruk på ÅVC:er 

Målvärdet är att det 
ska finnas minst sex 
återbruksfraktioner 
på ÅVC:erna inom 
förbundet. 

De återbruk/återvinningsfraktioner som 
kan sorteras ut på ÅVC:erna 2020 är 
möbler, pantburkar/flaskor, kläder, 
matfett, däck och träpallar.  

Återanvändningen av  
möbler och 
kontorsutrustning inom 
den kommunala 
verksamheten ska öka 

 Inget strukturerat arbete pågår med att 
möjliggöra återanvändning av 
kontorsutrustning inom kommunala 
verksamheter. 
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BILAGA 3 – FRAMTIDA INSAMLINGSSYSTEM OCH 

ANLÄGGNINGAR 
UPPDRAG 

Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund 

UPPDRAGSLEDARE 

Malin Söderlund 

DATUM 

2020-04-29 

UPPDRAGSNUMMER 

13010228 

UPPRÄTTAD AV 

Malin Söderlund 

 

 

Kraven på att sortera ut avfall ökar, vilket innebär ett ökat behov av planering för hur 
avfallshanteringen ska se ut i framtiden. Baserat på befolkningsprognoserna bedöms 
avfallsmängderna under kommande femårsperiod vara ungefär desamma för respektive 
kommun. Sett i ett större perspektiv kan avfallsmängderna antas öka i och med en antagen 
ökad konsumtion i samhället. Samtidigt kan vissa fraktioner som returpapper antas minska då 
exempelvis dagstidningar gått över till att bli mer digitala.  
 
Sammantaget antas mängden avfall per person minska under de kommande åren i och med det 
konstant pågående arbetet med att sträva uppåt i avfallshierarkin. Ett större fokus på att 
förebygga uppkomsten av avfall kan också leda till att avfallsmängderna minskar. Det bedöms 
också bli en förändrad fördelning mellan restavfall och övriga utsorterade fraktioner då graden 
av utsortering ökar. I och med det behövs en flexibilitet i de systemval som görs för insamling av 
avfallet.  
 
Med det utökade behovet av att hantera utsorterat avfall och för att skapa ytterligare 
förutsättningar att sträva uppåt i avfallshierarkin genom planeras för tre nya 
återvinningscentraler inom Sydnärkes kommunala avfallsförbund. Dessa planeras i Laxå, 
Lekeberg och Askersund. Det planeras även för en fortsatt översyn av 
återbruksverksamheterna med syftet att förbättra möjligheten att lämna in saker för 
återanvändning.  
 
För att tillgodose behovet av omlastning av hushållsavfall i Hallsberg och Lekeberg undersöker 
Sydnärkes kommunalförbund vilka möjligheter som finns till att bygga en omlastningsstation i 
Hallsberg. Detta sker idag i Kumla och Laxå. 
 
Under 2018 beslutade Regeringen om förtydligande angående producentansvar i 
förordningarna för förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). Ändringarna gäller 
från 1 januari 2019 och innebär att producenterna har ett större ansvar att samla in och ta hand 
om förpackningar och tidningar. Förordningarna ställer exempelvis krav på att samtliga hushåll 
ska erbjudas bostadsnära insamling eller kvartersnära insamling av förpackningar och tidningar 
senast 1 april 2025. Målet med den nya lagstiftningen är att det ska bli lättare för hushållen att 
källsorterat förpackningar och tidningar och på så sätt minska den totala miljöbelastningen från 
dessa. 
 
I och med de nya förordningarna tas kommunens initiativrätt att besluta om egna 
insamlingssystem bort och kommunerna kan istället frivilligt välja att ingå i uppdragsavtal med 
producenterna för insamling. Ändringen kommer medföra att kommunerna behöver arbeta med 
avfallsfrågorna i ett tidigt skede i detaljplaneringsfasen för att möjliggöra bostadsnära eller 
kvartersnära insamling. Sydnärkes kommunalförbund arbetar strategiskt tillsammans med de 
ingående kommunerna med att bevaka och planera för en långsiktigt hållbar avfallshantering. 
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Exempelvis kan de genom att vara delaktiga i tidiga skeden av planeringen identifiera och möta 
behov av utveckling av insamlingssystem, anpassa sig till förändringar i lagstiftning med mera. 
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BILAGA 4 – STYRMEDEL  

UPPDRAG 

Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund 

UPPDRAGSLEDARE 

Malin Söderlund 

DATUM 

2020-04-29 

UPPDRAGSNUMMER 

13010228 

UPPRÄTTAD AV 

Malin Söderlund 

 

 

För att uppnå avfallsplanens mål finns ett antal styrmedel som kommunen kan använda sig av. 
Dessa kan ses som kommunens verktyg för att genomföra åtgärder och nå de uppsatta målen. 
Styrmedel som är relevanta för avfallsplanen är både kommunala styrdokument, lagstiftning 
samt globala, nationella och lokala mål. De styrmedel som används kan delas in i ekonomiska 
styrmedel, administrativa styrmedel och informativa styrmedel. Utöver dessa är det generellt 
viktigt att kommunernas egna verksamheter föregår med gott exempel och visar vägen för hur 
avfallshanteringen bör fungera.  
 
Följande styrmedel finns för att uppnå målen i denna avfallsplan: 

Ekonomiska styrmedel  

Avfallstaxa 

Kommunerna tar ut en avgift för hämtning av hushålls-, matavfall samt tillhandahållande av 
återvinningscentraler. Taxan kan användas som ett styrmedel och leda till en mer hållbar 
avfallshantering då den kan möjliggöra för förebyggande arbete med informationskampanjer 
exempelvis. 

Administrativa styrmedel 

Avfallsföreskrifter 

Avfallsföreskrifter anger de bestämmelser som avser skyldigheter och ansvar gällande 
insamling av avfall som hamnar under det kommunala ansvaret. Dessa föreskrifter ska följas av 
samtliga. 

Fysisk planering 

De kommunala översiktsplanerna och detaljplanerna skapar förutsättningar för en hållbar 
avfallshantering. Det är viktigt att kommunerna kan vara delaktiga och ser till att avfallsfrågorna 
kommer in tidigt i planskedena för att säkerställa en långsiktigt hållbar avfallshantering där 
framtida problem rörande arbetsmiljö eller andra störningar så som buller förebyggs.  

Tillsyn 

Samtliga tillsynsmyndigheter inom kommunerna utövar tillsyn enligt bestämmelserna i 
miljöbalken. Genom rådgivning, men även att vid behov förelägga verksamheter att förbättra sin 
avfallshantering kan tillsynsmyndigheterna bidra till en mer hållbar avfallshantering. 
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Upphandlingar 

Upphandlingar av kommunens varor och tjänster går att utforma med krav på ett sätt som bidrar 
till att avfall minimeras eller materialåtervinns. Upphandling är även ett viktigt verktyg för att 
minska förekomsten av farliga ämnen. 

Informativa styrmedel 

Det kommunala ansvaret att samla in hushållsavfall medför att kommunerna har möjlighet att 
utbilda invånarna samt att påverka dem, företag och andra aktörer via kommunernas hemsidor 
eller andra kanaler. 
 
Detta kan innefatta rena informations- och kommunikationsinsatser, men även att på andra sätt 
underlätta för kommuninvånarna att göra rätt. Det kan exempelvis handla om att göra det 
naturligt att lämna det som kan återanvändas till återbruk. 
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BILAGA 5 – DEPONIER 

UPPDRAG 

Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund 

UPPDRAGSLEDARE 

Malin Söderlund 

DATUM 

2020-04-29 

UPPDRAGSNUMMER 

13010228 

UPPRÄTTAD AV 

Malin Söderlund 

Lisa Gustavsson 

 

 

Inom Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg finns ett flertal äldre nedlagda deponier. 
Undersökning och riskbedömning av avslutade kommunala deponier ansvarar kommunen för. 
Nedlagda deponier räknas som pågående miljöfarlig verksamhet även om inget nytt avfall tillförs 
deponin. Det beror på att utsläpp av föroreningar kan fortgå trots att deponin inte längre 
används. En sammanställning av nedlagda avfallsdeponier ska tillsammans med en 
riskbedömning ingå i den kommunala avfallsplanen.  
 
Under 2015 genomfördes en inventering och riskklassning av nedlagda kommunala deponier 
inom förbundets medlemskommuner. Riskklassningen av deponierna skedde enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO).  
Riskbedömningen är en bedömning av föroreningssituationen och den generella risk den 
medför för människors hälsa och miljön inom ett förorenat eller misstänkt förorenat område.  
 
Utifrån den bedömda risken klassas området i en av fyra riskklasser:  
Klass 1 – Mycket stor risk 
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Klass 2 – Stor risk  
Klass 3 – Måttlig risk  
Klass 4 – Liten risk 
 
Uppgifter om 
nedlagda deponier 
redovisas kommunvis 
i tabellerna nedan. 
Underlaget är hämtat 
från inventeringen 
2015 samt från 
Länsstyrelsen i 
Örebro läns utdrag 
från EBH-stödet över 
deponier i Sydnärke.  

 

 

 

 
Figur 1. Översiktsbild över 
samtliga klassade 
deponier i de fyra 
medlemskommunerna 

Nedlagda deponier i Askersunds kommun 

Samtliga riskklassade deponier i Askersunds kommun med föreslagen riskklass angiven. 
Numret hänvisar till placering i figur 1. 
 

Nr Namn på deponi, 
fastighet 

Användning Storlek och status Riskklass 

7 Snavlunda deponi, 
Snavlunda 4:1 

Oklar  Ytan bedöms uppgå till ca 
500 mᶟ. Täckt av matjord. 

2 

11 Åmmetippen, 
Åmme 1:31 

Deponering av 
byggavfall samt farligt 
avfall. Använts från 
1975, saknas 
uppgifter när 
deponering upphört. 

Deponiområdet har under 
senare år används som 
omlastnings-område för 
hushållsavfall. Deponiyta 
ca 15 000 mᶟ. 

2 

10 Zinkgruvan 3, 
Isåsen 1:11 

Deponering av 
hushållsavfall samt 
industriavfall. 
Uppgifter om 
användningsår 
saknas. 

Deponiyta ca 3 000 mᶟ. 3 
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9 Svinnersta deponi, 
Svinnersta 8:31 

Tippen har använts 
under åren 1940-
1970. 

Ytan bedöms uppgå till ca 
800 mᶟ. Täckt av matjord. 

2 

8 Stora Forsa deponi, 
Stora Forsa 1:7 

Deponering av 
hushållsavfall mellan 
åren 1941-1970. 

Deponiyta ca 900 mᶟ.  2 

6 Mariedamm deponi, 
Södra Björnfall 2:13 

Hushållstipp aktiv 
mellan åren 1960-
1970. 

Deponiyta mellan 2 000–4 
000 mᶟ. Täckt med tunt 
lager matjord. 

1 

5 Lerbäck deponi, 
Lerbäck 1:45, 
Stenkumla 1:1 

Deponering av 
hushålls- och 
byggnadsavfall mellan 
åren 1955-1975. 

Deponiyta ca 35 000 mᶟ. 
Väl täckt av ler- och 
friktionsmaterial.  

3 

4 Igelbäcken deponi, 
Algrenamarken 1:15 

Ev. deponering av 
hushållsavfall mellan 
åren 1940-1970. 

Deponiyta ca 650 mᶟ. 3 

3 Brandsjöhult 
deponi, Olshammar 
6:5 

Använd för 
hushållssopor mellan 
åren 1960-1968. 

Deponiyta ca 900 mᶟ, 
troligtvis täckt med 
matjord. 

2 

1 Askersund 
avfallsupplag, 
Stadskvarn 1:29 

Aktiv mellan åren 
1955-1975. Upplag för 
både hushålls- och 
byggnadsavfall. 

Deponiyta ca 10 000 mᶟ. 
Väl täckt av ler- och 
friktionsmaterial. 

2 

2 Blommedal deponi, 
Lidan 1:4 

Hushållsavfall, använd 
under åren 1955-
1968. 

Deponiyta ca 900 mᶟ. Helt 
sluttäckt med matjord. 

3 

 

Nedlagda deponier i Hallsbergs kommun 

Samtliga riskklassade deponier i Hallsbergs kommun med föreslagen riskklass angiven. Numret 
hänvisar till placering i figur 1. 
 

Nr Namn på deponi, 
fastighet 

Användning Storlek och status Riskklass 

20 Tarsta deponi, 
Åkerby 11:1 

Hushållsavfall och 
annat avfall. Nedlagd 
någon gång i mitten av 
1970-talet. 

Deponiyta ca 4 500 mᶟ. Till 
viss del täckt av matjord. 

2 

17 Hjortkvarn deponi, 
Bo 1:1 

Deponering av bygg- 
och trädgårdsavfall 
samt schaktmassor.  

Deponiområde ca 4 000 
mᶟ.  

2 

24 Östansjö deponi, 
Östanfalla 2:1 

Deponering av 
hushållsavfall, nedlagd 
i början av 1990-talet. 

Deponiyta ca 6 000 mᶟ. 
Helt övertäckt. 

2 

23 Åkerby deponi, 
Åkerby 9:1 

Jordbruksavfall Deponiyta ca 2000 mᶟ.  2 
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22 Vretstorpstippen, 
Skävi 2:1 

Används för 
deponering av 
schaktmassor, bygg- 
och trädgårdsavfall. 
Deponin var öppen 
fram till 1984. 

Deponiyta 6000 mᶟ. Täckt 
av tunt lager matjord. 

2 

21 Vissbergatippen, 
Vissberga 8:1 

Hushålls-, handels – 
och industriavfall, 
grovsopor och slam 
från 
avloppsreningsverk. 
Används mellan 1961-
1997. 

Deponiyta antas utgöra ca 
11 hektar. Området har 
täckts. Idag finns olika 
verksamheter på området, 
exempelvis ÅVC.  

3 

19 Skogaholm deponi, 
Skogaholm 5:1 

Hushållsavfall Deponiyta ca 1 000 mᶟ. 
Delvis täckt med matjord.  

2 

18 Kårstahult 
avfallsdeponi, 
Kårstahult 1:1 

Använd för 
hushållsavfall. Aktiv 
fram till 1973. 

Deponiyta ca 15 000 mᶟ. 
Väl täckt med matjord och 
andra jordmassor.  

2 

12 Boo deponi, Bo 1:1 Äldre tipp för 
hushållsavfall samt 
byggavfall. Oklara 
användningsår. 

Deponiområdet 
uppskattas till maximalt 
500 mᶟ. Mindre mängder 
avfall kan ha täckts av 
sten och jord, men i 
huvudsak saknas 
indikation på efter-
behandling. 

3 

16 Gropen, Backa 
1:53. Finns en 
norra samt en 
södra del. 

Deponering av 
hushållsavfall samt 
byggavfall. Använd 
fram till 1985 

Total deponiyta ca 12 000 
mᶟ.  

2 

15 Gjuterivägen, 
Backa 1:171 

Deponering av 
grovavfall nedlagd före 
1969 

Deponiyta ca 1 500 mᶟ. 
Helt täckt 

2 

14 Gjuteriområdet, 
Backa 1:176 

Deponering av 
industriavfall använd 
fram till 1942 

Deponiyta ca 9 000 mᶟ. 
täckt med sand- och 
grusmassor 

3 

13 Gamby deponi, Bo 
1:1 

Oklart  Deponiyta ca 300 mᶟ 4 

 

Nedlagda deponier i Lekebergs kommun 

Samtliga riskklassade deponier i Lekebergs kommun med föreslagen riskklass angiven. Numret 
hänvisar till placering i figur 1. 
 

Nr Namn på deponi, 
fastighet 

Användning  Yta och status  Riskklass 
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35 Bärsta asbesthög, 
Bärsta 3:1 

Deponering av 
eternit (med asbest) 

Deponiyta ca 50 mᶟ. Delvis 
synliga eternitplattor. 

4 

36 Fjugesta 
avfallsdeponi, 
Fjugersta 18:1 

Hushålls- och 
industriavfall, 
använd fram till 
1986. 

Deponiyta ca 14 000 mᶟ. 
Delvis täckt av tunt 
jordlager.  

3 

37 Irsta deponi, 
Hallsberg 2:11 

Deponering av 
hushållsavfall. 
Deponin lades ner 
efter 1969. 

Deponiyta bedöms till ca 
700 mᶟ. Avfallet i deponin 
är i huvudsak täckt av tunt 
lager jord. 

3 

38 Kälkesta-Sanna 
avfallsupplag, 
Knista-Sanna 1:18 

Deponering av grov-, 
rivnings-, hushålls- 
och trädgårdsavfall. 
Oklara 
användningsår. 

Deponiyta ca 10 000 mᶟ. 
Täckt av schaktmassor, 
delvis asfalt. 

2 

39 Mullhyttan deponi, 
Västanås 2:6, 
Mullersätter 1:152 

Deponering av 
hushållsavfall. 
Oklara 
användningsår. 

Deponiyta ca 5000 mᶟ. Ev. 
täckt med schaktmassor, 

2 

40 Sanna gård deponi, 
Knista-Sanna 1:19 

Deponi av avfall av 
olika slag. Oklara 
användningsår. 

Deponiyta uppgår till drygt 
8 000 mᶟ. 

1 

41 Stickninge soptipp, 
Stickninge 4:1 

Deponi av 
schaktmassor. 
Oklara 
användningsår. 

Deponiyta uppgår till drygt 
3 000 mᶟ. 

3 

42 Tipp längs 
Malmvägen 1, 
Verkhyttan 3:26, 
1:26 

Hushållsavfall samt 
bildelar. Osäkert om 
tippen kan anses 
vara ”kommunal” 

Deponiyta ca 500 mᶟ. 3 

43 Tipp längs 
Malmvägen 2, 
Verkhyttan 1:61 

Deponering av farligt 
avfall så som 
batterier och 
vitvaror. Osäkert om 
tippen kan anses 
vara ”kommunal” 

Deponiområdet uppskattas 
till ca 2 500 mᶟ. Avfallet 
ligger öppet och saknar i 
princip täckskikt. 

2 

 

Nedlagda deponier i Laxå kommun 

Samtliga riskklassade deponier i Laxå kommun med föreslagen riskklass angiven. Numret 
hänvisar till placering i figur 1. 
 

Nr Namn på deponi, 
fastighet 

Användning Yta och status Riskklass 

26 Festholmen deponi, 
Laxåskogen 1:116 

Deponering av mineralull 
fram till 2005. 

Deponiyta ca 12 000 
mᶟ. Uppgifter huruvida 

4 

Page 49 of 94



    

 

 

6 (6) 
 
BILAGA 5 –  DEPONIER 

2020-04-2 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SM \\sestofs010\projekt\21168\13010228_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\000_avfallsplan_sydnärkes_kommunalförbund\10 arbetsmtrl_dok\bilaga 
5 - deponier\bilaga 5 - deponier_leverans.docx 
 

denna deponi är 
sluttäckt saknas. 

27 Finnerödjatippen, 
Finnerödja 3:22 

Deponering av 
grovsopor fram till 1981, 
samt schaktmassor fram 
till början på 1990-talet. 

Deponiyta ca 20 000 
mᶟ. Deponin är mer 
eller mindre täck med 
grus- och 
sandmassor. 

2 

29 Laxå deponi, 
Mosjötippen, 
Laxåskogen 1:116 

Deponering av bl.a. 
hushållsavfall, bygg-och 
industriavfall. Använd 
mellan åren 1980-2008. 

Deponin utgör ett ca 
50 ha stort område. 
Sluttäckningsarbetet 
pågår. 

3 

30 Laxååsen deponi, 
Laxåskogen 1:116 

Deponin togs ur bruk 
1942. 

Deponiyta ca 10 000 
mᶟ. Täcktes på 1950-
talet. 

2 

28 Hasselfors deponi, 
Laxåskogen 1:116 

Deponering av 
hushållsavfall. Nedlagd 
1984.  

Deponiyta ca 4 000 
mᶟ. Täckt av 
jordmassor. 

3 

31 Skirentippen, 
Laxåskogen 1:116 

Deponering (dumpning) 
av all slags avfall. 
Använd fram till 1985.  

Deponiyta ca 3 000 
mᶟ. I huvudsak täckt.  

3 

32 Tiveden 
avfallsdeponi, 
Åboholm 5:2 

Deponering av all slags 
avfall. Använd fram till 
1970. 

Deponiyta ca 2 000 
mᶟ.  

3 

33 Venatippen, Lassåna 
3:73 

Deponi av hushållsavfall. 
Användes mellan 1942-
1981 

Deponiyta ca 70 000 
mᶟ. Ska ha sluttäckts. 

3 

25 Esabtippen, 
Laxåskogen 1:42 

Eventuellt schaktmassor 
och industriavfall.  

Deponiyta ca 1 500 
mᶟ. Täckt av 
schaktmassor av sand 
och grus. 

2 

34 Västervallen deponi, 
Laxåskogen 1:116 

Deponering av 
mineralull, slagg och 
byggavfall. Togs ur bruk 
1979. 

Deponins yta bedöms 
till ca 7 000 mᶟ och 
består idag av 
parkering och 
fotbollsplan. 

3 
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Susanne Naeslund

Ämne: VB: Avfallsplan - Synpunkter till remisskrivningen

 

Från: Clas-Göran Classon  
Skickat: den 7 maj 2020 16:59 
Till: Tove Dahlström <tove.dahlstrom@hallsberg.se> 
Kopia: Pettersson, Åsa <Asa.Pettersson@kumla.se> 
Ämne: SV: Avfallsplan - Synpunkter till remisskrivningen 
 
Hej Tove! 
 
Här kommer några synpunkter från mig som komplement och/eller förstärkning till det som du skrivit i ett tidigare 
skede och som jag tycker bör komma med här även den här gången, eftersom det inte verkar som att man tagit till 
sig av det. 
 

- Målområden som riktar sig externt och internt är blandade. Jag tycker att man ska dela upp det i det som 
riktar sig till allmänhet och företag för sig och den egna kommunal verksamheten för sig så att det blir mer 
tydligt. 

- Det är viktigt att man inte bara anger procentsatser utan att den också är kopplad till den faktiska nivå som 
man utgår ifrån. Även om det finns en hel del fakta i bilaga 1, så saknas en del underlag. T ex när det gäller 
matsvinnet där man skriver att det ska minska med 20 % fram till 2025 utan att de faktiska mängder vi har i 
de olika kommunerna redovisas. I Hallsberg så har vi under flera år arbetat med att få ned matsvinnet och 
då blir det ju svårare att komma upp i en 20-procentig minskning än om man startar från början. Dessutom 
så finns det flera olika slags matsvinn, tallrikssvinn, produktionssvinn och lagersvinn, så det gäller också att 
vara tydlig med att definiera vilken typ av matsvinn som avses. 

- Sen tycker jag att det generellt trycks över för mycket ansvar på kommunerna. Man skulle kunna tänka sig 
att förbundet leder kommunerna i arbetet samordnat i större omfattning än vad som skriv i 
måldokumentet. Det gäller bl a engångsartiklar, upphandling, källsortering i stadsmiljö och nedskräpning. En 
samordning kan leda till både högre kvalitet och kostnadseffektivitet.  

 
Bästa hälsningar 

 

Clas-Göran Classon 

 

Förvaltningschef 

Drift- och serviceförvaltningen 

  

Direkt: 0582-68 51 77 
Växel: 0582-68 50 00 
Mobil: 073-08 49 225 

 
Adress: 
Hallsbergs kommun 
694 80 Hallsberg 
 
Besöksadress:  
Västra Storgatan 14 

 
clas-goran.classon@hallsberg.se 
www.hallsberg.se 
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För att kunna hantera ditt e-postmeddelande 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 telefon 0582-68 50 00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 50 - DOS Tertialrapport 2020 
(19/DOS/63)

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en Tertialrapport per den 
sista april 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 

Beredningsutskottet önskar att förvaltningen till nämnden har information om hur de ej 
godkända kostnaderna inom måltidsavdelningen kommer att hanteras.

Kostnaderna inom måltidsavdelningen kommer att godkännas varför de inte längre 
redovisas som ett prognostiserat underskott i rapporten.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag 
 DOS Tertialrapport 200511

Paragrafen är justerad
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DOS Tertialrapport 2020
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           Drift- och serviceförvaltningen 

 

Exploatering Samsala 

 

  

Drift- och serviceförvaltningen 
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1 Väsentliga händelser 

Gemensamt 

Den andra hälften av årets första tertial har präglats av den pandemi som drabbat 
världen och som även påverkat Hallsbergs kommun och Drift- och 
Serviceförvaltningen. Den pågående pandemin har inneburit att förvaltningen 
uppdaterat sina pandemiplaner inom alla verksamhetsområden. Konsekvenser vid 
en minskning av personalstyrkan med 15 respektive 50 % har analyserats och 
organisationen har förberett sig på ett läge där enbart de viktigaste 
arbetsuppgifterna kan prioriteras. Under mars och april har förvaltningens 
verksamhet påverkats främst inom måltids- och städverksamheten då Alléskolans 
elever nu undervisas hemifrån. 

Från och med juni kommer inflyttningen i Kvarteret Skördetröskan att påbörjas. 
Det är verksamheterna i det befintliga Gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund 
och Hallbo som flyttar till fastigheten som också kommer att inrymma en 
återvinningscentral för allmänheten. Ombyggnationer pågår och nu planeras 
åtgärder när det gäller den yttre miljön 

Kontrakt har tecknats med Lindesbergs Grus & Maskin AB som kommer att 
genomföra byggnationen av den tre kilometer långa nya delen av 
huvudvattenledningen från Kumla till Hallsberg. Det innebär att ledningen flyttas 
från det nuvarande läget på Ralagärdet där nu allt fler byggnationer uppförts och 
planeras. 

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har en ansökan till 
Länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker beviljats. 
Tanken är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, dels att 
vattenspeglar i anslutning till tätorten skulle kunna utgör ett tillskott när det gäller 
både natur- och stadsmiljö. Förutsättningar för olika dammar har utretts och ett 
par alternativa placeringar är nu aktuella att ta ställning till. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen kommer att handlas 
upp under våren. Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut 
och kommer inte att kunna användas efter årsskiftet. De nya systemen kommer att 
vara mer anpassade för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan 
effektiviseras. 

Drift- och serviceförvaltningens årliga ortsbesök i Vretstorp, Östansjö, Sköllersta, 
Pålsboda, Skogaholm och Hjortkvarn planeras för femte året i rad. I år är det också 
tänkt att Svennevad och Björnhammaren ska besökas. På grund av pågående 
pandemi har dock vårens besök fått flyttas till hösten. Vid ortsbesöken träffar 
politiker och tjänstemän lokala företrädare och vid de gemensamma 
promenaderna framförs olika synpunkter kring de behov som hör till drift- och 
servicenämndens ansvarsområde. Flera åtgärder har vidtagits och nya åtgärder är 
inplanerade under 2020 och vi börjar nu få alltfler positiva återkopplingar från de 
lokala representanter som deltar i besöken. 

För att bland annat samordna myndighetsutövningen med bygglov-, miljö- och 
livsmedelstillsynen har kommunens alkoholhandläggare organisatoriskt förts över 
till Drift- och serviceförvaltningens förvaltningsstab från och med årsskiftet. 
Rekryteringar har genomförts av en trafikhandläggare och en ny städchef har 
internrekryterats. 
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Förvaltningens rutiner för upphandling och tillämpning av ramavtal har setts över 
och stramats upp så att intentionerna och de regler som finns i LOU, Lagen om 
offentlig upphandling, säkerställs. I det sammanhanget har även DoS-
förvaltningens delegationsordning och internkontrollplan justerats. 

Fastighetsavdelningen 

Under årets första månader har fastighetsavdelningen arbetat med planering och 
upphandling av projekt och entreprenader. Vi har gjort avrop på förnyad 
konkurrensutsättning av projektering och projektledning. Avdelningen har även 
haft flera nämnd- och kommunstyrelseärenden för strategiska medel vilket tagit en 
hel del tid i anspråk. Vi har även jobbat med att slutföra ombyggnationen av 
Socialförvaltningens reception, klimatprojektet kommunhuset och målning av sista 
delen av Bergööhuset. 

Under januari startade avdelningens nya omorganisation med en "Bogrupp". 
Bogruppen består av två fastighetsskötare som kommer att sköta om de 
fastigheter som ägs av det kommunala bolaget HBAB. 

Vi har påbörjat radonmätningar i våra fastigheter och akustikmätningar på våra 
förskolor. 

I övrigt har väderleken med blåst och regn medfört att stora delar av plåttaket på 
stallet vid Lindhult blåst av och att man upptäckt läckor på Stocksäterskolans tak. 
Båda dessa tak har vi varit tvungna att lägga om. Detta har medför stora 
oplanerade kostnader för avdelningen. 

Covid-19 har för Fastighetsavdelningen ännu inte medfört några större 
förändringar. Vi håller oss till de riktlinjer Folkhälsomyndigheten har gått ut med.  
Vi har regelbunden dialog med Socialförvaltningen angående arbetsbesök vid 
vårdboenden. Avdelningen har ställt in arbetsplatsträffar där hela avdelningen är 
samlad. Vi har i stället möten med färre personer. Sjukfrånvaron är låg. En 
pandemiplan för avdelningen har upprättats. 

Måltidsavdelningen 

Covid-19; Pandemiplan för måltidsavdelningen är uppdaterad. Dagliga 
telefonmöten med avdelningens ledningsgrupp har genomförts där uppföljning av 
frånvaro och eventuella förändringar i verksamheterna av rutiner, riktlinjer 
omfördelning diskuterats och beslutats. Lunch till gymnasieskolan stängdes ned i 
mars. Matlådor levereras till gymnasieelever från och med 20 april. 

De ekonomiska effekterna av Covid-19 är att intäkterna blir betydlig lägre än det 
som budgeterats för 2020. Intäkter ifrån externa besökare och Sydnärkes 
utbildningsförbund uteblir till en viss del vilket påverkar måltidsavdelningens 
budget negativt. Kostnad för frånvaro ligger fortfarande relativt lågt då Alléskolan 
är stängd och omfördelning av personal är genomförd. Matsvinnsmätningar har 
flyttats fram till hösten. 

Förvaltningsmöte med BIF genomfördes i mars där kostnadsökningar inför 2021 
aviserades. Förvaltningsmötet med SAF har ställts in. 

Utbyte av gammal köksutrustning/maskiner är under planering och genomförande 
för cirka 850 tkr. Installation fram till sommaren. Ombyggnation av Knutens 
mottagningskök till ett tillagningskök har påbörjats under april. 

Page 62 of 94



 Datum 2020-05-07 Sida 

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2020  5(13) 

 

Mattransportupphandling pågår inför höstens avtalsutgång med befintlig 
transportör. Utbildning i bemötande är genomförd med måltidsavdelningens 
ledningsgrupp. 

Städavdelningen 

Nyrekrytering av städchef gjordes i början av året och tjänsten blev tillsatt den       
1 april och under april har även tjänsten som städstrateg tillsatts. 

Städavdelningen har tagit fram verksamhets - och enhetsplaner som vi ska arbeta 
med under året. Vi fortsätter utvecklingen av att städa kemikaliefritt, vi provar två 
olika system där vi städar med enbart vatten. Vi fortsätter att hålla nere 
plastanvändningen men har tillfälligt plockat tillbaka det på vissa objekt på grund 
av smittrisk. 

Teamledarna har gått en kurs i ledarskap, städchef och städstrateg har varit på 
ekonomiutbildning. Fem av våra medarbetare har påbörjat en städutbildning 
(SRY) tillsammans med städavdelningen i Askersund. 

För att på ett effektivt sätt kunna räkna ut städtider och planera arbetet har 
städavdelningen för avsikt att köpa in Phytagoras städprogram. detta görs 
tillsammans med Askersund-, Laxå- och Karlskoga kommun. 

Under april har städavdelningens personal med gemensamma krafter byggstädat 
Liens två hus. 

Under våren har Bildningsförvaltningen anställt personal till tre mottagningskök 
där städavdelningen tidigare haft personal. I dagsläget så har vi två kök kvar men 
på sikt jobbar vi för att Bildningsförvaltningen anställer egen personal även där. 

Covid-19 har bidragit med att vi fått en utökad städning där vi lägger extra fokus 
på så kallade tagytor. Då Alléskolan har distansundervisning sedan mitten av mars 
har vi löst den ökade arbetsbelastningen genom att flytta personal från Alléskolan. 

Städavdelningen planerade att arbeta med service och bemötande under 2020. 
Arbetet skulle starta upp med en föreläsning gemensamt med måltidsavdelningen 
men det har vi nu fått skjuta fram till ett senare tillfälle. Även gruppmöten och 
arbetsplatsträffar har vi begränsat till minimala nivåer. 

Vi har varit tvungna att köpa in handsprit/desinfektion utanför avtal vilket 
inneburit en högre kostnad för oss. Även annat städ-och förbrukningsmaterial har 
restnoterats och ersättningsvaror blir dyrare. 

Städavdelningen planerade att arbeta med grupputveckling av "nya" 
ledningsgruppen men även det har flyttats till framtiden. 

Tekniska avdelningen 

I början på januari läggs fyra ”Fråge och idé”-böcker ut på Gatukontoret inför 
flytten till nya lokaler där all personal ges möjlighet att skriva ner frågor och 
funderingar. 

Under första halvan av februari påbörjas arbete med VA- och avfallsplan där 
Tekniska avdelningen är representerad i olika arbetsgrupper. 

Trafiksäkerhetsobjekt för 2021 är inskickade i form av en bidragsansökan till 
Region Örebro län samt beslutade i DoS-nämnden under februari. 

Arbetsmiljöverket besökte gatukontoret under februari och gjorde en uppföljning 
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av tidigare besök samt kontrollerade bland annat kemikalielistor. Allt godkänns 
med beröm. 

I slutet på mars har en ny hiss driftsatts i norra trapphuset, Pylonbron, vid 
Hallsbergs resecentrum och har även slutredovisats som ett trafiksäkerhetsobjekt 
för 2019 till trafikverket. 

Under april har ramavtalsupphandling av grävmaskintjänster annonserats. 

Under de första månaderna har exploatering av bostadsområde 
Hässlebergsskogen påbörjats av entreprenör LIBAB som upphandlats enligt LOU. 
Exploatering av Samsala etapp ett har påbörjats under januari i egen regi med 
delvis inhyrda maskiner. 

VA 

Under första tertialet har sju dricksvattenläckor uppstått samt en trasig brandpost 
reparerats. 

Problem under mitten av januari med bakterier i Vretstorps dricksvatten. Kokning 
av dricksvattnet tills godkända prover finns. Bakterierna enbart funna vid 
tryckstegringsstationen. 

Under april har rötslam tagits omhand av företaget Biototal så näringsämnen 
återförs till kretsloppet. 
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd 

DRIFT     

Belopp i tkr 
Utfall 30/4-

20 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

Intäkter 55 920 159 462 159 462 0 
Kostnader -65 148 -192 465 -192 465 0 
-varav personal -21 912 -69 532 -69 532 0 
-varav kapital -9 904 -30 337 -30 337 0 
-varav lokal -11 527 -32 053 -32 053 0 
-varav övrigt -21 805 -60 543 -60 543 0 

Totalt -9 228 -33 003 -33 003 0 

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 1 239 tkr per den 30 april. 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. 

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Nämnd- och styrelseverksamhet, 
Ansvar 300000 

-66 -306 -306 0 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 -837 -2 435 -2 435 0 
Fordonsverkstad, Ansvar 301000 -103 -18 -18 0 
Fordonsförvaltare, Ansvar 
301500 

95 -5 -5 0 

Teknisk chef, Ansvar 302000 -636 -2 284 -2 284 0 
Gatuingenjör, Ansvar 302300 -2 310 -7 300 -7 300 0 
Gata/Park Ansvar 330000 -3 514 -14 072 -14 072 0 
Fastighet, Ansvar 112100-
112150 

93 -1 105 -1 105 0 

Bostadsanpassning 112190 -623 -2 665 -2 665 0 
Städ, Ansvar 1122* 365 -139 -139 0 
Måltid, Ansvar 1123* -174 -153 -153 0 
Miljö, Ansvar 210000 -1 065 -2 174 -2 174 0 
Bygglov, Ansvar 220000 -121 -347 -347 0 
Alkohol-, tobak- och 
läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 

-332 0 0 0 

Totalt -9 228 -33 003 -33 003 0 

Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar 
av budget. 

Miljö visar ett utfall inom ram men intäkterna för tillsynsavgifterna kommer 
faktureras först under hösten för att underlätta för företagarna på grund av covid-
19. Budget för dessa intäkter är periodiserade till hösten. 

Även Alkohol- tobak- och läkemedelstillsynen kommer faktureras under hösten 
och har ett underskott sista april på 332 tkr. 

Övriga verksamheter visar ett utfall i balans per sista april. 

 

Page 65 of 94



 Datum 2020-05-07 Sida 

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2020  8(13) 

 

2.2 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd 

INVESTERINGSPROJEKT    
Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Övergripande:    
Ortsbesök, projekt 30036 0 -434 434 
Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och 
Miljöreda 

0 -925 925 

Möbler och inredning till Skördetröskan, projekt 
10109 

0 -600 600 

Fastighetsinvesteringar:    
Brandskydd och larm skolor, projekt 10021 -366 -500 134 
Källsortering miljörum, projekt 10091 0 -433 433 
Ridhuset Lindhult, projekt 10094 -41 -880 839 
Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar, 
projekt 10092 

-185 -800 615 

Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026 0 -200 200 
Måltidsavdelningen maskiner kök, projekt 10008 -587 -1 200 613 
Städavdelningen, projekt 10018: 0 -175 175 
Gata /Park:    
Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001 0 -850 850 
Trafikanordningar, projekt 30002 0 -200 200 
Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 
30002 

-48 -250 202 

Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004 -1 -50 49 
Gatubelysning, projekt 30005 0 -400 400 
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet, projekt 
10026 

-207 -200 -7 

Poolbilar utbyte, projekt 30001 0 -400 400 
Poolcyklar, projekt 30001 0 -50 50 
Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 
30001 

0 -200 200 

Ekoparken, projekt 30035 0 -100 100 
Trafiksäkerhetsprojekt, projekt 30200 -1 188 -1 000 -188 

Totalt -2 623 -9 847 7 224 

Städavdelningen: Två tvättmaskiner och en torktumlare till Skördetröskan kommer 
inhandlas så snart som möjligt. Om det finns utrymme kvar kommer även en 
tvättmaskin köpas till Folkasbo. 

Inköp maskiner och fordon: Offert tas in för ett nytt servicefordon till 
Gatukontoret för främst arbete med trafikanordningar. Beräknad kostnad för fordon 
inklusive anpassning är 550 tkr. Utöver denna behövs ett begagnat fordon samt en 
manskapsbod om utrymme finns. 

Trafikanordningar: Trafikanordningar införskaffas, skyltar, bilgrindar, räcken med 
mera. 

Gator och vägar gemensamt, beläggning: Kommer bland annat användas för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid Vibytorpsvägen - Södra Allén i befintlig korsning. 

Tillgänglighetsanpassning: Kommer att användas i Ekoparken. 

Gatubelysning: Seriebyte genomförs på norra belysningsnätet av centralorten 
Hallsberg enligt planering. 

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet: Kommer bland annat att användas 
för rustning av lekplats i Sköllersta. Flera mindre åtgärder på andra lekplatser 
planeras. 

Poolbilar utbyte: Undersökning av lämpligt fordon pågår. Eventuellt elfordon. 

Poolcyklar: Investering kommer genomföras under andra halvan av 2020 när 
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verksamheten flyttat in i nya lokaler. Två el-cyklar kommer införskaffas. 

Inventarier Skördetröskan: I samband med inflyttning i nya lokaler. 

Bränsletankstation på Skördetröskan: Projektet "pausat" på grund av ekonomin 
för Skördetröskan. Befintlig tank tas med. Sökt bidrag för klimatsmart bränsle har ej 
beviljats. 

Ekoparken: Tekniska planerar att använda pengarna till ny gångväg efter möte 
med ordförande i nämnden och förvaltningschef våren 2020. Eventuellt överskott till 
broar i området. 

Trafiksäkerhetsprojekt: Arbete pågår med gång- och cykelvägarna Lingongatan – 
Samsala och den längs med Hyttgatan – Samzeliigatan. 

 

STRATEGISKA INVESTERINGAR 
Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Skördetröskan 4, budget -10525 från 2019, projekt 
10096 

-8 345 -10 525 2 180 

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 -1 822 0 -1 822 
Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 -54 0 -54 
Reception centrumhuset, projekt  
10100. Budget -496 från 2019 

-544 -496 -48 

Transtenskolan, tak, fönster och träpanel  
etapp 3, projekt 10070 

-573 -4 300 3 727 

Transtenskolan, invändig renovering, projekt 10106 0 -1 500 1 500 
Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i  
undercentral, projekt 10107 

-1 -1 200 1 199 

Folkasboskolan ventilation, projket 10104 -22 -3 000 2 978 
Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 0 -2 000 2 000 
Sydnärkehallen omklädningsrum etapp  
2, projekt 10101 

0 -1 900 1 900 

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt  
10105 

-25 -2 800 2 775 

Allébadet driftutrustning, budget -1 020 från 2019, 
projekt 10097Allébadet driftutrustning, budget -1 
020 från 2019, 

-138 -1 020 882 

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster 
och tak, projekt 10099 

-1 466 -2 000 534 

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -125 0 -125 
    

Totalt -13 115 -30 741 17 626 

En del av ovanstående projekt kommer dra ut på tiden på grund av upphandlingar. 
Vi har i dagarna gjort i ordning underlag för avrop på en förnyad 
konkurrensutsättning av tekniska konsulter inom projektledning och projektering. 

Folkasboskolan ventilation:  Ventilation, Folkasboskolan hus A och E i Pålsboda. 
Byte av två stycken ventilationsaggregat med tillhörande utrustning samt byta av 
kanaler. 

Transtenskolan, invändig renovering: Målning av samtliga korridorer, inklusive 
dörrar. Målning av samtliga korridorer, inklusive dörrar. Byte av undertak och 
golvbyte i korridor. Installation av LED-belysning i korridorer. Renovering av ett 
antal toaletter. Uppfräschning av grupprum och målning av tegelväggar i cafeteria. 
Åtgärder på skolgården. 

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2: Renovering av Sydnärkehallens 
omklädningsrum och duschar. 
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Tillgänglighetsanpassning Alléhallen: Ny hiss vid entrén och nya 
omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen. 
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Ekonomi avgiftskollektivet 

2.3 Driftredovisning Avgiftskollektivet 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 6 686 33 174 33 174 0 
Kostnader -11 709 -33 229 -33 229 0 
-varav personal -2 376 -7 730 -7 730 0 
-varav kapital -2 537 -7 645 -7 645 0 
-varav lokal -1 157 -4 822 -4 822 0 
-varav övrigt -5 639 -13 031 -13 031 0 

Totalt -5 023 -55 -55 0 

 

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inventering VA-rörnät Ansvar 
302400 vht 86504 

-233 -271 -271 0 

VA-rörnät Ansvar 
330100, 330200, 330300 vht 
86508, 86512-15 samt 86518 

-2 617 -8 315 -8 315 0 

VA-avg. hushåll och industri 
Ansvar 350000 vht 86501 och 
86502 

5 771 31 762 31 762 0 

Vattenförs.anskaffn.prod.distr. 
Ansvar 350000 vht 86500, 
86504-08 

-2 104 -5 120 -5 120 0 

ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät 
Ansvar 350000 vht 86509-86518 

-4 655 -14 419 -14 419 0 

Teknisk chef VA Ansvar 350001 -1 185 -3 692 -3 692 0 

Totalt -5 023 -55 -55 0 

Totalt för VA så ligger prognosen till årets slut på ett noll-resultat. Utfall per           
30 april visar ett underskott på 271 tkr men verksamheten beräknar ett utfall 
inom ram till årets slut. 

Inventering av VA-nätet har kostnader på 143 tkr mer än budgeterat för perioden 
men beräknar till årets slut ha ett utfall inom ram. 

Slamhanteringen överstiger budget per sista april med 156 tkr och kommer 
troligen sluta på ett underskott vid årets slut. Fonderade medel kommer användas 
för att komma inom ram. 

Kapitalkostnaderna ligger inom ram. 

Hänsyn tagen till saknade VA-avgifter från Atria och kostnad för vatten från Kumla. 
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2.4 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet 

INVESTERINGSPROJEKT     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Maskin- och fordonsanskaffning, 
projekt 30001 

0 -1 120 -1 120 0 

Sanering VA-nät projekt 35002 -1 282 -4 000 -4 000 0 
VA-avdelningens investeringar, 
projekt 35100 

-800 -3 075 -3 075 0 

Nödvattenrum projekt 35014, 
budget -600 tkr från 2019 

0 -600 -600 0 

     

Totalt -2 082 -8 795 -8 795 0 

Maskin- och fordonsanskaffning: VA-chef och gatuchef har en plan för 
investeringarna, ej klart vad som ska prioriteras, för att få bästa möjliga inköp för 
verksamhetens bästa. 

Sanering VA-nät: Saneringsplanering finns och är beslutad. Investeringen kommer 
förbrukas. 

VA-avdelningens investeringar (enligt plan):  Besiktning av vattenverk är klart 
till en kostnad av 100 tkr. Påbörjade projekt är tekniskt vatten till Hallsbergs ARV, 
fiber till Sköllersta ARV och bräddningslarm vid avloppspumpstationer.  

Övriga ej påbörjade projekt som kommer jobbas med under året: 

Ny Blåsmaskin för sandfång Hallsbergs ARV 
Ny drivmaskin för skrapspel slutsedimentering 3 Hallsbergs ARV 
Nya fönster till filtersal samt en port vid Sköllersta ARV 
Renovering labroatorieutrymme vid Sköllersta ARV 
Ytskiktsrenovering kontor Sköllersta ARV 
Luftvärmepump till entré vid Pålsboda ARV 
Nya fönster till bassänghall vid Pålsboda ARV 
Nytt ställverk till Pålsboda ARV 
Nytt rensgaller vid Hjortkvarns ARV 
Ny byggnadsvärme Hjortkvarns ARV 
Nytt rörgalleri vid Björnhammar tryckstegring / reservoar 
Förprojektering av ny avloppspumpstation Harven Hallsberg 
Nya pH mätare dricksvatten 
Skalskydd vid tryckstegringsstation / reservoar Björnhammar 
Eventuell ny gräsklippare till inhägnad/ reservoar Vretstorp 

Nödvattenrum: Planeras att inrymmas i kv Skördetröskan under 2021. 

  

STRATEGISKA INVESTERINGAR 
Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort, 
projekt 30019 

-30 -4 900 4 870 

Sjöledning Tisaren , projekt 35013-35018 -304 -11 297 10 993 
Exploatering Tisaren VA-nät Toskabäcken, projekt 
35016 

-187  -187 

Exploatering Tisaren VA-nät Tunbohässle, projekt 
35017 

0  0 

Exploatering Tisaren VA-nät Tisarstrand, projekt 
35018 

-157  -157 

Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 35503 -10  -10 
Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 -1 405  -1 405 
Exploatering Hässleberg, projekt 0  0 
Avvikelse budgetutrymme  -6 213 6 213 

Totalt -2 093 -22 410 20 317 
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Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort: En ny tre km lång 
huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort kommer byggas. 
Den idag befintliga ledningen som är utförd i eternit ligger i vägen för kommande 
etableringar på Rala-gärdet. 

Exploateringar: Under början av året påbörjades exploateringsarbetena med 
bostadsområdet Samsala etapp ett och Hässlebergsskogen. Samsala etapp ett byggs 
med egen personal och delvis inhyrda maskiner som grävmaskiner och vält. Årets 
första månader var milda med en del nederbörd vilket försenade arbetet avsevärt. I 
dagsläget ser det ut som tidsplanen kommer följas då mycket gynnsamma 
förhållanden råder. Hässlebergsskogen byggs av entreprenör LIPAB som 
upphandlats enligt LOU och detta arbete fortlöper bra. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 51 - Rapport upphandling 
(20/DOS/92)

Ärendebeskrivning 

Gösta Hedlund (C) inkom med frågor till förvaltningschef eller fastighetschef inför nämnden 
den 18 mars om ramavtal och upphandling. 

Förvaltningschefen fick i uppdrag att besvara dem vid kommande nämndmöte den 29 april 
2020.

Ett yrkande kom också in från "Koalition för Hallsberg" med tre punkter, varav punkt 2 och 3 
har behandlats färdigt i nämnden den 29 april.

Frågan nu gäller en rapport i ärendet som sammanställts och som kommer att redovisas för 
nämnden.

Gösta Hedlund (C) menar att det bör finnas delegationsbeslut på de avropade tjänsterna 
inom gällande ramavtal och att de borde ha redovisats. Frågan om delegationsbeslut och hur 
de redovisas tas upp vid beredningsutskottets nästkommande sammanträde.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag 
 Rapport Renovering av kommunhuset och ombyggnad av Skördetröskan 200512

Paragrafen är justerad
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RAPPORT  

Datum  

2020-05-12 
 

 

 

 
 

 

Renovering av Kommunhuset och ombyggnad av Skördetröskan 
På uppdrag från kommunledningen har kommundirektören och undertecknad i 

sin roll som kommunens upphandlare genomfört en utredning av kommunens 

gällande ramavtal för hantverkstjänster och tillämpningen av dem avseende 

pågående renovering och ombyggnad av rubricerade fastigheter.  

 

Kommunens gällande ramavtal för hantverkstjänster 

Hallsbergs kommun har under 2016-2018 upphandlat ett antal ramavtal inom så 

kallade löpande hantverkstjänster. De ramavtal som är upphandlade är: 

- Byggreparationer och mindre arbeten 

- Elarbeten 

- Måleritjänster 

- Golvarbeten 

- Luft- och ventilationsarbeten 

 

Genomförda ramavtalsupphandlingar 

Upphandling av de aktuella ramavtalen enligt ovan har gjorts enligt lagen om 

offentlig upphandling (2007:1091/2016:1145). Upphandlingarna har genomförts 

som entreprenadupphandlingar. Avtalstiden för de aktuella ramavtalen är som 

längst fyra (4) år. 

 

I upphandlingsdokumenten för de olika ramavtalen är det angivet en ungefärlig 

inköpssumma per år och vilken avropsmodell som ska användas i respektive 

ramavtal. På respektive ramavtal gäller rangordnat avtal och avtal har tecknats 

med tre (3) leverantörer förutom på golvarbeten där avtal har tecknats med två 

(2) leverantörer. 

 

Upphandling av ramavtal byggreparationer och mindre arbeten 

I upphandlingsdokumentet anges att de Administrativa föreskrifterna ansluter till 

AMA AF 12. Upphandlingsform är, i första hand, generalentreprenad alternativt 

delad entreprenad beroende på respektive avrops karaktär och entreprenadform 

är utförandeentreprenad.  För entreprenaden gäller allmänna bestämmelser, AB 

04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Upphandlat 

ramavtal omfattar byggtjänster och reparationer. Av båda parter undertecknat 

upphandlingskontrakt och däri uppräknade handlingar gäller som ramavtal.  
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Angiven volym 

I upphandlingsdokumentet för byggreparationer och mindre arbeten är det 

angivet en beräknad volym på cirka 500 000 kronor. Det anges också att den 

angivna volymen är endast ungefärlig och baseras på tidigare års inköpsstatistik 

och ska inte betraktas som bindande. Anbudsgivaren ska leverera det verkliga 

behovet. Det framgår även i upphandlingsdokumentet att under avtalstiden  

kan eventuellt ett kommunalt bolag för delar av fastighetsbeståndet komma att 

bildas, detta bolag ska då också kunna välja att nyttja ramavtalet på samma villkor 

som Hallsbergs kommun.  

 

Avropsmodell från ramavtalet 

I upphandlingsdokumentet anges att avropsuppdrag kommer att ske som, i första 

hand generalentreprenad alternativt delad entreprenad beroende på respektive 

avrops karaktär samt att det under avsnitt ”AFC.37 Samordning”, anges ”Vid 

samordning i egenskap av huvudentreprenör erhålls entreprenörsarvode om  

10 %”. Avrop sker med skriftlig beställning alternativt arbetsorder. 

 

Underentreprenörer på ramavtalet 

I upphandlingsdokumentet anges att en leverantör får vid behov åberopa andra 

företags tekniska förmåga och yrkesmässiga kapacitet. Om leverantören avser att 

lägga ut vissa delar av upphandlingskontraktet på underleverantör eller åberopa 

annans kapacitet ska leverantören i anbudet redovisa detta. I första hand ska 

beställarens ramavtalsleverantörer användas, underleverantör skall godkännas av 

beställaren innan arbete påbörjas. Annan underleverantör än beställarens 

ramavtalsleverantör skall godkännas av beställarens ombud.  

 

Ramavtalets värde 

Den angivna uppskattade volymen på 500 000 kronor per år är ett mycket lågt 

belopp med tanken på att ramavtalet avser byggreparationer och mindre arbeten 

för hela kommunens fastighetsbestånd. Verksamhetens syfte med ramavtalet var 

att det skulle omfatta löpande renoverings- och ombyggnadsarbeten som 

kommunen har behov att köpa under avtalstiden. Varför den årliga volymen 

endast uppgår till 500 000 kronor är därför konstigt. Enligt verksamheten är den 

angivna volymen i upphandlingsdokumentet endast baserad på 2015 års statistik.  

Statistik från tidigare års inköp av byggreparationer är mycket missvisande då 

kommunen endast köpte byggreparationer i mycket ringa omfattning under den 

tiden.  Utifrån de köp av löpande byggreparationer som verksamheten planerade 

för de kommande åren och som motsvarande ramavtal normalt avser borde den 

angivna volymen varit betydligt högre än det angivna beloppet på 500 000 kronor.  

 

För de övriga hantverkstjänsterna, som till exempel måleri- och golvtjänster, luft- 

och ventilationsarbeten är den angivna inköpssumman per år, från 1 Mkr upp till 

3,4 Mkr, vilket stämmer mer överens med de årliga inköp som görs för de aktuella 

tjänsterna. 
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Numera gäller enligt dom från EU-domstolen mål nr C-216/17 CoopService, att en 

upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att precisera 

ramavtalets totala omfattning.  Domen meddelades 19 december 2018 och detta 

ställningstagande blev en uppmärksammad nyhet i Sverige. Svenska ramavtal 

hade vid tiden för denna upphandling inga sådana inga angivna takvolymer.  

Den frågan som är aktuellt i ärendet nämligen hur mycket man kan avvika från en 

uppskattad takvolym är svår bedömd. Å ena sidan är det naturligtvis ett problem 

att avvika så mycket beloppsmässigt från en uppskattad volym som har skett. 

Potentiella anbudsgivare får svårt att bedöma om det är intressant att lägga 

anbud. Å andra sidan framgår det av upphandlingsdokumentet (AFC.114) att det 

inte egentligen finns någon beloppsmässig begränsning för avropet. Det är därför 

oklart till vilket belopp man kan avropa. Denna fråga löses numera genom den 

ovan angivna domen från EU-domstolen.  

 

Renovering av Kommunhuset 

Renovering av Kommunhuset, har beställts som en totalentreprenad enligt ABT06 

hos ramavtalsleverantören Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB. 

Ramavtalsleverantören har anlitat underentreprenörer och haft 

samordningsansvaret. De olika delar som har ingått i projektet är fasadrenovering, 

takmålning, fönsterrenovering, nya fönster och dörr till nordöstra trapphuset 

samt renovering av balkonger.  

 

Budgeten för renoveringen av Kommunhuset var 6 500 tkr och avropet uppgick till 

6 245 tkr.  

 

Leverantörer som har ingått i projektet är, Boman & Svahn Bygg & Entreprenad 

AB (ramavtalsleverantör), Mellansvenska Fasad AB, Krafft Måleri AB, Jacobssons 

Plåtmålning AB och Falls Plåt AB. Enligt uppgift har offerter inhämtats för 

jämförelser med avrop enligt ramavtal och offerter. 

 

Ombyggnation av Skördetröskan 4 

Ombyggnation av Skördetröskan 4, har beställts enligt ramavtalet som en 

utförandeentreprenad enligt AB04 hos ramavtalsleverantören Boman & Svahn 

Bygg & Entreprenad AB. Projektering och byggledning av ombyggnationen har 

avropats från gällande ramavtal för Tekniska konsulter, område 

byggprojektledning, byggledning och besiktning, där WSP Sverige AB, är en av 

ramavtalsleverantörerna.  

 

Projektets totala budget i samband med ombyggnaden av Skördetröskan är 

planerad till cirka 20 mkr. I beloppet ingår samtliga delar som t ex projektering, 

inventarier m.m.. Avropet från ramavtalet med Boman & Svahn Bygg & 

Entreprenad AB, beräknas uppgå till cirka 11,1 mkr enligt framtagen budget för 

projektet.  
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Leverantörer som ingår i projektet är, Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB 

(ramavtalsleverantör), Rörtjänst i Örebro AB, Lars Eklund VVS- Teknik AB, Bravida 

AB (ramavtalsleverantör), WSP Sverige AB (ramavtalsleverantör) och Studio A 

Arkitekter AB. 

 

Analys avseende tillämpning av ramavtal 

Enligt verksamheten har renoveringen av Kommunhuset utförts som en 

utförandeentreprenad, då kommunen som beställare har föreskrivet det material 

och det arbete som skulle utföras, med undantag för fönster- och dörrbyte i östra 

trapphuset, där entreprenören har ansvarat för mätning och beställning av 

fönster och dörr. 

Verksamheten har vid beställning av entreprenaden felaktigt angivet att 

entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT06 istället för 

utförandeentreprenad enligt AB04.  Förklaringen till det är att verksamheten 

använt den beställningsmall som man har sedan tidigare och att man inte vid den 

aktuella beställningen ändrade till ramavtalets entreprenadform 

utförandeentreprenad.   

 

Ombyggnad av Skördetröskan 4 har beställts enligt gällande ramavtal och 
entreprenadkontrakt har tecknats som en utförandeentreprenad enligt AB04.   
 
Det har utifrån värdet på de aktuella projekten inte varit bra att de båda projekten 
har avropats utifrån gällande ramavtal men inte tydligt i strid mot lagen om 
offentlig upphandling (LOU) såsom det tolkades i Sverige vid den tidpunkt när 
ramavtalsupphandlingen gjordes.   
 

De båda projekten borde lämpligen ha upphandlats som separata  

objektsupphandlingar.   

 

I det som framkommit kan konstateras att verksamheten inte haft rätt kunskap 

inom entreprenadområdet och om ramavtalets innehåll vilket har bidraget till den 

uppkomna situationen.  

 

Förslag till åtgärder  

 

I kommande ramavtalsupphandlingar kommer vi naturligtvis att beakta EU-

domstolens ovan angivna dom att i upphandlingsunderlag redovisa ramavtalets 

maximala omfattning.  

 

Undertecknad upphandlare har tillsammans med fastighetsavdelningens personal 

även haft en genomgång av hur befintliga ramavtal ska användas och vad som är 

tillåtet utifrån upphandlat ramavtal, vilket varit mycket uppskattat och omgående 

gett en ökad kunskap hos berörda medarbetare. Ett direkt resultat är att från och 

med nu kommer några större inplanerade ombyggnadsarbeten att upphandlas 

separat under året och inte avropas från ramavtalet.  
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Inför varje större avrop har fastställts att en dialog med upphandlaren på 

ekonomiavdelningen är obligatoriskt för att säkerställa att avrop kan ske från 

befintligt ramavtal eller om en ny objektsupphandling ska göras.  

 

En gemensam utbildningsinsats inom entreprenadupphandling planeras att 

genomföras under hösten 2020 för att stärka kunskapen inom 

upphandlingsområdet för personalen inom drift- och serviceförvaltningen. 

 
Under innevarande år har dessutom fler aktiviteter vidtagits för att öka kunskapen 

och utveckla kommunens upphandlingsverksamhet generellt, t ex har en årlig 

upphandlingsplan tagits fram. Syftet är att arbeta mer systematiskt och bättre 

kunna planera behov av bland annat ramavtal och upprätta tidplaner och vidta 

prioriteringar. Ytterligare kommer ett arbete påbörjas för att tydliggöra ansvar 

och roller i upphandlingsprocessen. 

 

   

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 
Lena Fagerlund  Ann-Sofie Nilsson 

Kommundirektör  Upphandlare 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 52 - NKI mätning Kumla-Hallsberg presentation 
(20/DOS/22)

Ärendebeskrivning 

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts 
servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten 
hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 
serveringstillstånd.

Näringslivschefen redovisar resultatet från 2019 års NKI undersökning.

Kumla-Hallsberg ligger kvar på en bibehållen hög och jämn NKI-nivå och svarsfrekvensen har 
ökat från 56% till 63% samtidigt som antalet svar ökat till 101 stycken.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Kumla-Hallsberg NKI 2019 A3

Paragrafen är justerad
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NKI mätning Kumla-Hallsberg presentation 

§ 52

20/DOS/22
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Kumla - Hallsberg

Resultat 2019 Kumla-
Hallsberg

BRO

Företag
NKI totalt 76 73

Brandtillsyn 84
Bygglov 64 63
Markupplåtelse 68
Miljö- och hälsoskydd 70 71
Livsmedelskontroll 84 81
Serveringstillstånd 85

Serviceområden Index Index
Information 75 73
Tillgänglighet 77 73
Bemötande 83 79
Kompetens 79 76
Rättssäkerhet 79 76
Effektivitet 76 73

NKI: Svar: Index
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Serviceområden 2016 2017 2018 2019

Bygglov 62 53 71 64 Bygglov 14 16 28 21 Information 73 70 75 75
Miljö och hälsa 80 72 85 70 Miljö och hälsa 20 9 25 31 Tillgänglighet 72 68 79 77
Livsmedel 82 78 81 84 Livsmedel 22 29 17 49 Bemötande 76 73 85 83
Totalt NKI 75 66 78 76 Totalt 56 54 70 101 Kompetens 75 69 80 79
(Det krävs 7 svar för att få ett NKI per område) Svarsfrekvens 50% 62% 56% 63% Rättssäkerhet 73 72 82 79

Effektivitet 73 63 77 76
Medelvärde (index) 74 69 80 78
Max (index) 76 73 85 83
Min (index) 72 63 75 75

OBS - RESULTAT ÄR ENBART FÖR INTERNT BRUK TILL DEN 22 APRIL DÅ SKR SLÄPPER RESULTATET FÖR 2019!

Summering Kumla-Hallsberg kommun:
Detta är en manuell sammanställning på uppgifter som är publicerade i webbportalen Insikt. Det summerade resultatet för respektive 
kommun och samverkansorganisation kommer att presenteras i årsrapporten från Enkätfabriken som kommer den 
24 april. Kumla-Hallsberg har deltagit i NKI-mätningen sedan 2016 och i denna sammanställning finns resultatet med från 2016 till 
2019. För att få ett NKI per myndighetsområde krävs minst 7 svar  i årsrapporten men i SKR:s rapport Öppna jämförelser i 
företagsklimat krävs minst 12 svar  per myndighetsområde. Den 22 april offentliggörs rankingen och det krävs minst 12 svar för att  
kommunen ska få delta i rankingen.
Det övergripande målet för mätningen är att vi har gröna staplar inom samtliga myndighetsområden och serviceområden  dvs NKI och 
index ligger på 70 eller över .     

Resultat 2019 - Det totala NKI-värdet har minskat från 78 till 76. 
Kumla-Hallsberg ligger kvar på en bibehållen hög och jämn NKI-nivå och svarsfrekvensen har ökat från 56% till 63% samtidigt som 
antalet svar ökat till 101 st. NKI för Bygglov har minskat till 64 (-7) här kan vi se att Kumla ligger på NKI 68 vilket gör att NKI för 
Hallsberg ligger under NKI 64. Miljö och Hälsa ligger på NKI 70 (-15) och här visar resultatet på att Kumla ligger på 67 och Hallsberg på 
79. Livsmedel har ökat till 84 (+3) och ligger på samma nivå för både Hallsberg och Kumla.
Serviceindex har minskat något från det höga snittet på index 80 till 78 men vi ser att det skett en liten minskning inom samtliga 
områden med undantag för Information som ligger kvar på 75. 

Kumla - Hallsberg Kumla - Hallsberg Kumla - Hallsberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 53 - Kvartalsrapport sjukfrånvaro 
(20/DOS/25)

Ärendebeskrivning 

Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få 
ner sjukfrånvaron. En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för 
att försöka minska den höga sjukfrånvaron.

På städavdelningen och även på måltidsavdelningen har olika hälsoprojekt pågått, grupperna 
har bland annat fått prova på olika motionsaktiviteter vilket har upplevts mycket positivt.

Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen följs och redovisas kvartalsvis. Sjuktalen är lite 
högre nu än i början av året men de ligger fortfarande lägre än samma period föregående år.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Sjukfrånvaro DOS januari 2020
 Sjukfrånvaro DOS feb 2020
 Sjukfrånvaro DOS Mars 2020

Paragrafen är justerad
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Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen 
Perioden 2020-01-01 till 2020-01-31 
 
Totalt hela förvaltningen: 5,27 % långtid 2,43 %  
(2019 samma period 6,06 % långtid 2,93 %) 

DOS förvaltningsstab 
Totalt: 6,16 % långtid 0 % (2019 samma period 3,95 % långtid 3,95 %) 
Måltid:  
Totalt: 3,17 % långtid 1,99 % (2019 samma period 6,28 % långtid 3,42 %) 
Städ: 
Totalt: 7,81 % långtid 2,82 % (2019 samma period 10,78 % långtid 4,23 %) 
Fastighet:  
Totalt: 0,00 % långtid 0,00 % (2019 samma period 0,00 % långtid 0,00 %) 
Tekniska: 
Totalt: 6,60 % långtid 4,87 % (2019 samma period 3,90 % långtid 2,37 %) 

 
Perioden 2020-01-01 till 2020-01-31 
 
Totalt hela förvaltningen: 5,27 % långtid 2,43 %  
(2019 samma period 6,06 % långtid 2,93 %) 

DOS förvaltningsstab 
Totalt: 6,16 % långtid 0 % (2019 samma period 3,95 % långtid 3,95 %) 
Måltid:  
Totalt: 3,17 % långtid 1,99 % (2019 samma period 6,28 % långtid 3,42 %) 
Städ: 
Totalt: 7,81 % långtid 2,82 % (2019 samma period 10,78 % långtid 4,23 %) 
Fastighet:  
Totalt: 0,00 % långtid 0,00 % (2019 samma period 0,00 % långtid 0,00 %) 
Tekniska: 
Totalt: 6,60 % långtid 4,87 % (2019 samma period 3,90 % långtid 2,37 %) 
 

 

Redovisning sjukfrånvaro 2020 Hallsbergs kommun alla förvaltningar 

 Totalt SAF BIF DOS KSF 

Januari 6,60 (7,34) 9,02 (9,44) 4,89 (5,66) 5,27 (6,06) 1,05 (2,79) 

Februari      

Mars      

April      

Maj      

Juni      
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Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen 
Perioden 2020-01-01 till 2020-02-29 
 
Totalt hela förvaltningen: 5,22 % långtid 2,46 %  
(2019 samma period 7.27 % långtid 2,95 %) 

DOS förvaltning gemensam 
Totalt: 5,73 % långtid 0,00 % (2019 samma period 3,56 % långtid 3,56 %) 
Måltid:  
Totalt: 3,55 % långtid 1,98 % (2019 samma period 6,59 % långtid 3,46 %) 
Städ: 
Totalt: 7,13 % långtid 2,84 % (2019 samma period 11,40 % långtid 4,07 %) 
Fastighet:  
Totalt: 0,00 % långtid 0,00 % (2019 samma period 1,45 % långtid 0,00 %) 
Tekniska: 
Totalt: 7,42 % långtid 4,97 % (2019 samma period 7,60 % långtid 2,78 %) 
 

Perioden 2020-02-01 till 2019-02-29 
 
Totalt hela förvaltningen: 5,01 % långtid 2,49 %  
(2019 samma period 8,62 % långtid 2,97 %) 

DOS förvaltning gemensam 
Totalt: 5,27 % långtid 0,00 % (2019 samma period 3,13 % långtid 3,13 %) 
Måltid:  
Totalt: 3,94 % långtid 1.96 % (2019 samma period 6,94 % långtid 3,51 %) 
Städ: 
Totalt: 6,10 % långtid 2,85 % (2019 samma period 12,11 % långtid 3,90 %) 
Fastighet:  
Totalt: 0,00 % långtid 0,00 % (2019 samma period 3,06 % långtid 0,00 %) 
Tekniska: 
Totalt: 8,02 % långtid 5,07 % (2019 samma period 11,62 % långtid 3,22 %) 
 
 
 

Redovisning sjukfrånvaro 2020 Hallsbergs kommun alla förvaltningar 
 Totalt SAF BIF DOS KSF 
Januari 6,60 (7,34) 9,02 (9,44) 4,89 (5,66) 5,27 (6,06) 1,05 (2,79) 
Februari 7,37 (8,43) 9,40 (10,26) 6,28 (6,87) 5,01 (8,62) 2,35 (1,13) 
Mars      
April      
Maj      
Juni      
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Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen 
Perioden 2020-01-01 till 2020-03-31 
 
Totalt hela förvaltningen: 5,69 % långtid 2,23 %  
(2019 samma period 7,43 % långtid 2,96 %) 

DOS förvaltning gemensam 
Totalt: 4,51 % långtid 0,00 % (2019 samma period 6,27 % långtid 6,27 %) 
Måltid:  
Totalt: 4,57 % långtid 1,31 % (2019 samma period 7,10 % långtid 3,20 %) 
Städ: 
Totalt: 7,39 % långtid 2,69 % (2019 samma period 10,54 % långtid 3,61 %) 
Fastighet:  
Totalt: 1,69 % långtid 0,00 % (2019 samma period 2,51 % långtid 0,00 %) 
Tekniska: 
Totalt: 7,59 % långtid 4,89 % (2019 samma period 7,57 % långtid 3,20 %) 
 

Perioden 2020-03-01 till 2020-03-31 
 
Totalt hela förvaltningen: 6,49 % långtid 1,79 %  
(2019 samma period 7,72 % långtid 2,98 %) 

DOS förvaltning gemensam 
Totalt: 2,10 % långtid 0,00 % (2019 samma period 11,43 % långtid 11,43 %) 
Måltid:  
Totalt: 6,56 % långtid 0,00 % (2019 samma period 8,08 % långtid 2,72 %) 
Städ: 
Totalt: 7,54 % långtid 2,41 % (2019 samma period 8,90 % långtid 2,73 %) 
Fastighet:  
Totalt: 4,96 % långtid 0,00 % (2019 samma period 4,52 % långtid 0,00 %) 
Tekniska: 
Totalt: 7,92 % långtid 4,73 % (2019 samma period 7,53 % långtid 4,00 %) 
 
 

Redovisning sjukfrånvaro 2020 Hallsbergs kommun alla förvaltningar 
 Totalt SAF BIF DOS KSF 
Januari 6,60 (7,34) 9,02 (9,44) 4,89 (5,66) 5,27 (6,06) 1,05 (2,79) 
Februari 7,37 (8,43) 9,40 (10,26) 6,28 (6,87) 5,01 (8,62) 2,35 (1,13) 
Mars 11,31 (7,54) 13,69 (8,48) 10,75 (6,87) 6,49 (7,72) 3,30 (2,25) 
April      
Maj      
Juni      
Kvartal 1  8,52 (7,79)  10,82 (9,40)  7,40 (6,52)  5,69 (7,43)  2,23 (2,09) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 54- Meddelanden till nämnden 200520 

Ärendebeskrivning

Meddelande om ett urval av inkomna handlingar och upprättad statistik.

Anmälningar

 Volymmått Hallsberg 2020

 Expediering  §40 KS Strategisk investering, Fönsterbyte etapp 2 och 3, Folkasboskolan, 
Pålsboda

 Expediering  – §39 KS Strategisk investering åtgärder i Spontanlekplatsen

 Statistik telefontid april

 Rekommendationer med anledning av Revisionsrapport Granskning a dokumenthantering

 Revisionsrapport Granskning a dokumenthantering

 Organisationsscheman DOS 2020

 Europarådets resolution 1815, frågor och svar via e-post

 VB_ Europarådets resolution 1815

 Pressmeddelande lokalt och regionalt  EKR

 Lokalt ledd utveckling genom Leader

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 55- Redovisning av delegeringsbeslut till nämnden 200520

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens 
verksamhet.  

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 gällande bygglov, miljö och bostadsanpassning under perioden 2020-03-
31 till 2020-04-27 redovisas genom att listor delges nämnden, övriga delegationsbeslut 
redovisas här.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Delegeringsbeslut 
 20/DOS/5-51  TRV 2020/35076
 20/DOS/5-53  Yttrande gällande dispens TRV 2020-35421
 20/DOS/4-35  Yttrande över upplåtelse av allmän plats A165.639/2020
 20/DOS/5-61  Yttrande gällande dispens TRV 2020/35822
 20/DOS/5-64  Yttrande gällande dispens TRV 2020/35808
 20/DOS/4-36  Yttrande över upplåtelse av allmän plats,  A171.376/2020
 20/DOS/4-37  Yttrande över upplåtelse av allmän plats, A183.873/2020
 20/DOS/4-38  Yttrande över upplåtelse av allmän plats, A150.095/2020
 20/DOS/5-65  Yttrande gällande dispens TRV  2020/39044
 20/DOS/4-43  Yttrande över upplåtelse av allmän plats A171.376/2020
 20/DOS/5-72  Yttrande gällande dispens TRV 2020/41339
 20/DOS/4-46  Yttrande över ansökan om upplåtelse av allmän plats, A201.546/2020
 20/DOS/6-4  Tillstånd för torghandel Hallsberg torg, 29 april 2020
 20/DOS/6-6  Tillstånd för Torghandel, Pålsboda, 25 april 2020
 20/DOS/4-49  Yttrande gällande upplåtelse av allmän plats, A151.807/2020
 20/DOS/4-50  Yttrande över upplåtelse av allmän plats, A191.561/2020
 20/DOS/6-14  Tillstånd för torghandel Hallsberg, plats 2
 20/DOS/10-14  Godkänt grävtillstånd 20-20
 20/DOS/10-17  Godkänt grävtillstånd 20-23
 20/DOS/10-18  Godkänt grävtillstånd 20-24
 20/DOS/10-20  Godkänt grävtillstånd 20-27
 20/DOS/10-15  Godkänt grävtillstånd 20-21
 20/DOS/10-16  Godkänt grävtillstånd 20-22
 20/DOS/10-21  Godkänt grävtillstånd 20-25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 56 - Övriga ärenden 
(20/DOS/53)

Ärendebeskrivning 

Inga övriga ärenden.

Paragrafen är justerad
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Övriga ärenden

§ 56

20/DOS/53
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-20

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 57- Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordförande tackade förtroendevalda och tjänstepersoner för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat.

Paragrafen är justerad
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§ 57
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